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ΡΒΑΒΝΕΑΤΊΤΈΙΟ. 

ΑΑὐϊοιορμαποπι οὐ ἵπ 6 πὶ βουϊρία σΟπΙπιοπίατϊα οππὶ γὸ- 

ἔδτιιπι. ἕππι τοοοπίϊοτιπη εἶθπιιο ῬΟ ΟΡ Πέ!θ115 ΠΟΡ15 Ἃ1οΪ 

Υἱχ ρΡοίΐεβέ, πυδπίμβ ὌΧ υτῖ ππ|5 που ΠΟΥ. απαπίδατπο 

τηο] οβίϊα ἀδνοσαπάα. Ναπι μρυΐϊπιιπι μοδίαᾳ ἷρ56 Ξρβϑοῖβ 

αὐϊάοπι ἴα .1}}5 εὐ δἰψαθ ἃροχίιιβ, 8641 σθᾶρβθ τη] {15 ἴῃ 

Ἰοοὶς αἰ ΠΟ}, ὀθβοῦσιϑ, ερταναίιβ. γουθα πιπίαία.. τηα]ὰ 

ἱπίθυριποίϊο, Ῥϑυβοπαθ ἐθπιοῦα αἰροβίαθ. ἔππὶ τὶ δα οχ- 

Ῥϊοαίοτοϑθ ὙΘΠΟΥΪΒ. Τοιηθαϊα Π5. 1Π8}15 ΠΠΔΘΥΘΠ8. Β58606 

πο Ϊεπὶ απϊάοπι τοροτῖὶαβ δῃποίδ παπι. β5οἃ δᾶσπππ, ἴῃ 

αυϊθαβ, τὸ ἴρβᾶ, 4π86 δρίίι', ᾿πἰαοία, ἀοοίοβ ἱποοίοξαπα 

Ῥαββίπι εἰπιπάθυ υἱάθαβ ὁπίποπὶ (ἀτάθοοσιπι Πἰβέονιαπη ἃΐ-- 

πιὸ ἔΆθι]α5, απεϊαυϊίαίοβ, ο πη πηδίϊοαπι, Ἰοχὶ σΟρΤ ἴϑτη ; 

πο ροπι8 ΘΟΙΠΠΙΘΠίΔΤΊΟσ πὶ οὐ Οπηηΐπο ἱπ]ποιιπ πὴ οϑί, 

ε πηᾶρὶβ δἰϊαπη αἰβρ] σοί ᾿π βοτρίοτο, απὶ ΠῸΠ ῬΙΘΙΌΤΙΙΙ 

πηδηΐθιβ {ουὶ βο]οί, βοά Ἰανοπιπι 86 υἱγοόσιπι βίπε} 115. χὸ- 

ΒΟΥ ΑΥΪ. ΠΔΠῚ Ὀϑιιοᾶθ βιπέ οοιπορῆϊαο Αὐιβέορ παπῖβ. απᾶ5 

ΘΧΡΠ στο δτιἀθαπὶ ἴῃ 50 Π0}13. Θαιιβαί] ἱπρ τί πνῖ8 ΟὈβοθηϊία-- 

ἴθπὶ ΟΥ̓Δ ϊοπὶβ : οὐ]πι5 ΟὈΞΟΘηἰἑα 15. εἰδὶ πὸπ μἷᾶπθ α1550]- 

γοπάππὶ οὐἴπηθ πη δβέ, ἰδτπθη Ρ]υτίπα [οοα δὰ Ῥαί4α οἱ 

ἱπερία δἰδὶ ἱπυθηῖσα ἱπ Οὐοιηΐοο υἱδὶ βιιπί ἱπίουργθίοβ, ἀθ 
αὐ ῖ8. πὸ ΡῸΓ βοιηπίππη ηὐϊάοπι 116 οορὶίανιε πππατιᾶπι. 



ΥΠῚ ῬΑ ΕΡΔΑΊΙΤῸΟ 

σα οὐππὶ τὰ δββοπί, Ἂἀἀοϊδοίππι. Ππαοηάπιπ 6556. ἱπ- 

(6 ]]οχὶ. οὐ οὔβοομα αυϊίθπι, 51 πᾶ δϑβοπί, ψ6] β᾽]θπίϊο 

Ῥιδοίου!, γ6} {θι5. νου 18 ΘΥρ σαν; σοίθυϊβ αἀπίοπι τ θι5 

ἰταοίαπαϊα οππὶ τποάπιθ Δα ΠΙθτῖ. πὸ ἴῃ ΓᾺΡ1}15 ῬΙΓΘΓΟΤΤΩ 

τϑπϊ “6 παι15 Ῥάα]ο. Ἰοπρὶα8. ΘΧϑ αἰαὶ Κἰ που Ἰπέουρσο- 

05. ἴπ 415. γϑιῸ Ἰοφαδοϊίαι! ποππππαθαπη ανραταθ ηπο- 

τιυπόαπι ἔγοπα ἱπΠοογοια, Ἰἰάαιιθ ῬΟίΠα5 ἀρόγθια, πί ΟΡὈβ5οι- 

τὶ ᾿ποϑῖη Δ ουτ πη, οοντιηθία Θπηθπάδγοπι, δέ πηθίχα.. απᾶ6 

οἰἴατα ἢἰς 14 οοὈθαπέ, τοβ ΘΓ Ὸ πὰ. ΠΟῸΠ ΘΠΓΔΠ8 βο ]Πςοέ 16- 

νἱππὶ που δ ΠΟΤ ΐπτιπὶ [ἀϑεϊ ἴα. ἀτιὲ τ Πρ ποτίηπ δ1- 

65. 2}. αιὶ δϑοιην οἱ γαδίοϑα δἰοηΐδα γοσιμιῖ, 

τί αἱ ῬοΥσῖσ.. οππὶ γαῖ ᾿ἰαπιᾶαί! ΘΟΠΒ π ποβίσιππ δἕ 

Ῥυναίιπι δέ ῬαὈ] 166. Ῥυο ανοιπί, σαγοπάππηαπθ 6556 αἶχο- 

τἰπΐ, πὸ οτ]π5. ᾿πίουυθπίι οοορία ᾿πρΘ Ἰἐπέαμτ. 

(Οὐοἰουτια. πὰ θυ Ἱου π ΘΟΠἐΘ ΠΟΘ. 50160 ΟΠ] αἴο- 

Π65. ἰΐία ΒΘΙΠΡΟΙ πιαρηὶ ἀοβίημαν! Ὑἱγοσιπ ἀθοίοτιμμ 56Ππ- 

ἐδπίϊαβ : ατιὰ5. (Ὁ αὐτο απο θ ππθοῖμμ σΟμμπιππίοαγα- 

ταί. 115 »,,ΑΙΙα5 ἃΡῸ Παβθοοαπθ. ἡπὰ5 ἄθθθο, πηαχί πη: 

“αὶ ἁπίθμι ἵπ Ῥοβέθυπιπν δε} ππνᾶγο ορὰβ ΠοῸ πιθῖπι γο]οπί 

τη 6 15 γ6} δηϊ πη ἰν θυ Ομ 115. δι5. γ6] οοάϊοθμ ποπ- 

ἄϊπη ἱπβρθοίοσμπι γὰγ}}5 Ἰθο Οπἶθι5. ἡτι4165 δα δπιοπάδη- 

45 απᾶβ. Ῥαυῖπ]5. ΔΟΟΙρΟΓΟ πὶ σοπίριί, ρτομηϊίο ἴΌΓΕ, 

πὖ 605 γοϊιπία 5 οὐρὰ τη6 586. δὲ βίθ 1}, απὸ ᾿ποθηβὶ 14 

λοϊοπί, ᾿ίογαστιπι πππαπαπι ᾿οΘηϊἐθαΐ, 

θάθαια Δἴδμηϊοιηῖ, (]. «πιπὶ] ἀππὸ ΜΠΟΟΟΧΧΥΗ͂Ι. 



ἘΚΤΩΝ 

ΣΧ ΩΝΖΙΟΥ 

ΠΕΡῚ 4ΙΑΦΟΡΑ͂Σ ΚΩΜΩΙΖΊΩΝ. 

Τὸν ἐπισημήνασϑαι τὰς αἰτίας, δί ἃς ἡ μὲν ἀρχαία κωμ- 
ῳδία ἴδιόν τινα τύπον ἔχει" ἡ δὲ μέση διάφορός ἐστι πρὸς 
ταύτην. Ἐπὶ τῶν ᾿Δριστοφάνους καὶ Κρατίνου καὶ Εὐπόλι- 
δος χρόνων τὰ τῆς δημοκχρατίας ἐκράτει παρ᾽ ᾿4ϑηναίοις, καὶ 
τὴν ἐξουσίαν σύμπασαν ὃ δῆμος εἶχεν, αὐτὸς αὐτοκράτωρ 
καὶ κύριος τῶν πολιτικῶν πραγμάτων ὑπάρχων. τῆς ἰσηγο- 
οἰας οὖν πάσης ὑπαρχούσης, ἄδειαν οἱ τὰς κωμῳδίας συγ- 
γράφοντες εἶχον τοῦ σκώπτειν καὶ στρατηγοὺς καὶ δικαστὰς 
τοὺς κακῶς δικάξοντας, καὶ τῶν πολιτῶν τινας. ἢ φιλαργύ- 
ρους, ἢ συξῶντας ἀσελγείᾳ. ὁ γὰρ δῆμος, ὡς εἶπον, ἐξήρει 
τὸν φόβον τῶν χωμῳδούντων, φιλοτίμως τῶν τοὺς τοιούτους 
βλασφημούντων ἀχούων. ἴσμεν γὰρ, ὡς ἀντίχειται φύσει 
τοῖς πλουσίοις ἐξ ἀρχῆς ὁ δῆμος, καὶ ταῖς δυσπραγίαις αὐ- 
τῶν ἥδεται. ἐπὶ τοίνυν τῆς ᾿Δριστοφάνους καὶ Κρατίνου καὶ 
Εὐπόλιδος κωμῳδίας ἀφόρητοί τινες κατὰ τῶν ἁμαρτανόντων 
ἦσαν οἵ ποιηταί" λοιπὸν δὲ τῆς δημοχρατίας ὑποχωρούσης 
ὑπὸ τῶν χατὰ τὰς ᾿ἀϑήνας τυραννούντων, καὶ καθισταμένης 
ὀλιγαρχίας "), καὶ μεταπιπτούσης τῆς ἐξουσίας τοῦ δήμου εἰς 

ὀλίγους, καὶ κρατυνομένης τῆς ὀλιγαρχίας, ἐνέπιπτε τοῖς ποιη- 
ταῖς φόβος" οὐ γὰρ ἦν τινα προφανῶς σχώπτειν, δίκας ἀπαι- 
τούντων τῶν ὑβριξομένων παρὰ τῶν ποιητῶν. ἴσμεν γοῦν 
τὸν Εὔπολιν, ἐπὶ τῷ διδάξαι τοὺς Βάπτας, ἀποπνιγέντα εἰς 

" Ἀ αὶ μετ ἀπιπτο ὕσης --- τουρυθίδιῖο 168 νου ουτπι καὶ καϑι- 
τῆς ὀλιγαρχίας. τιαμπίξεβίαθ ἰη- σταμένης ὀλιγαρχίας. 

ΛΕΙΒΤΟΡΗΛΝΈΒ ᾿ 
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τὴν ϑάλασσαν ὑπ᾽ ἐκείνονν, εἰς οὺς καϑῆκε τὸ δρᾶμα. καὶ διὰ 

τοῦτο ὀχνηρύτεροι πρὸς τὰ σχώμματα ἐγένοντο, καὶ ἐπέλιπον 

οἵ χορηγοί᾽ οὐ γὰρ ἔτι προϑυμίαν εἶχον οἱ ᾿4ϑηναῖοι τοὺς 
χορηγους 5), τοὺς τὰς δαπάνας τοῖς χορευταῖς παρέχοντας, 
χειροτονεῖν. τὸν γοῦν “ἰολοσίκωνα ᾿Δριστοφάνης ἐδίδαξεν, 
ὃς οὐκ ἔχει τὰ χορικὰ μέλη. τῶν γὰρ χορηγῶν μὴ χειροτο- 
νουμένων. καὶ τῶν χορευτῶν οὐκ ἐχόντων τὰς τροφὰς, ὑπεξ- 

ῃρέϑη τῆς κωμῳδίας τὰ χορικὰ μέλη, καὶ τῶν ὑποϑέσεων 
ὁ τρόπος μετεβλήϑη. σχοποῦ γὰρ ὄντος τῆς ἀρχαίας κωμω- 
δίας τοῦ σκώπτειν δήμους καὶ δικαστὰς καὶ στρατηγοὺς, 

παρεὶς ὁ ᾿ἀριστοφάνης τοῦ συνήϑως ἀποσχῶψαι διὰ τὸν πο- 
λὺν φόβον, “Αἰόλον τὸ δρᾶμα, τὸ “γραφὲν τοῖς τραγῳδοῖς, 
ὡς κακῶς ἔχον διασύρει. τοιοῦτος οὖν ἐστιν ὁ τῆς μέσης κωμ- 
ῳδίας τύπος, οἷός ἐστιν ὁ Αἰολοσίκων ᾿Ζριστοφάνους, καὶ 
οἱ Ὀδυσσεῖς Κρατίνου, καὶ πλεῖστα τῶν παλαιῶν δραμάτων 
οὔτε χορικὰ οὔτε παραβάσεις ἔχοντα. 

Παράβασις δέ ἐστι τοιοῦτο. μετὰ τὸ τοὺς ὑποκχριτᾶς, τοῦ 
πρώτου μέρους πληρωϑέντος, ἀπὸ τῆς σχηνῆς ἀναχωρῆσαι, 
ὡς ἂν μὴ τὸ ϑέατρον ἢ χενὸν, καὶ ὁ δῆμος ἀργῶς καϑέξζη- 
ταῖν ὁ χορὸς οὐχ ἔχων πρὸς τοὺς ὑποκριτὰς διαλέγεσθαι, 

ἀπόστροφον ἐποιεῖτο πρὸς τὸν δῆμον. κατὰ δὲ τὴν ἀπόστρο- 
φον ἐχείνην οἵ ποιηταὶ διὰ τοῦ χοροῦ ἢ ὑπὲρ ἑαυτῶν ἀπε- 
λογοῦντο, ἢ περὶ δημοσίων πραγμάτων εἰσηγοῦντο. ἡ δὲ παρά- 
βασις ἐπληροῦτο ὑπὸ μελυδροίου καὶ κομματίου, καὶ στροφῆς 
καὶ ἀντιστρόφου, καὶ ἐπιῤῥήματος καὶ ἀντεπιῤῥήματος, καὶ 
ἀναπαίστων. τὰ μὲν γὰρ ἔχοντα τὰς παραβάσεις κατ᾽ ἐκεῖνον 
τὸν χρόνον ἐδιδάχϑη, καϑ᾿ ὃν ὁ δῆμος ἐκράτει" τὰ δὲ οὐκ 
ἔχοντα τῆς ἐξουσίας λοιπὸν ἀπὸ τοῦ δήμου μεϑισταμένης, 
καὶ τῆς ὀλιγαρχίας κρατούσης. οἵ δὲ τῆς μέσης κωμῳδίας ποιη- 
ταὶ καὶ τὰς ὑποϑέσεις ἤμειψαν, “καὶ τὰ χορικὰ μέλη παρέλι- 
πον, οὐκ ἔχοντες τοὺς χορηγοὺς, τοὺς τὰς δαπάνας τοῖς χο- 
θευταῖς παρέχοντας. ὑποϑέσεις μὲν γὰρ τῆς παλαιᾶς κωμῷῳ- 

δίας ἦσαν αὗται" τὸ σεθατηνοις ἐπιτιμᾷν, καὶ δικασταῖς οὐκ 

ὀρϑῶς δικάζουσι, καὶ χρήματα συλλέγουσια ἐξ ἀδικίας τισὶ, 

καὶ μοχϑηρὸν ἐπανῃρημένοις βίον. ἡ δὲ μέση κωμῳδία ἀφῆ- 

ἡ τοὺς-- π ἂρ ἐγοντας. ϑ8ϊῖ. ταῖς παρέχοντας. υὐἰγοθίχιιθ σουθα 
εἰ Ἰηἴρα : οὐκ ἔχοντες τοὺς χορη- τοὺς --- παρέχοντας δρθοΐθηι ΠΑΡ οπξ 
γοὺς, τοὺς τὰς δαπάναρ τοῖς χορευ- Ἰηϊουρυθίδι οι δ, 
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κξ τὰς τοιαύτας ὑποϑέσεις, ἐπὶ δὲ τὸ σκώπτειν ἱστορίας ῥη- 
ϑείσας ποιηταῖς ἦλϑεν. ἀνεύϑυνον γὰρ τὸ τοιοῦτον, οἷον δια- 

, σύρειν Ὅμηρον εἰπόντα τι, ἢ τὸν δεῖνα τῆς τραγῳδίας ποιη- 
τήν. τοιαῦτα δὲ δράματα καὶ ἐν τῇ παλαιᾷ κωμῳδίᾳ ἐστὶν 
εὑρεῖν, ἅπερ τελευταῖον ἐδιδάχϑη, λοιπὸν τῆς ὀλιγαρχίας 

χρατυνϑείσης. οἵ γοῦν ᾿Ὀδυσσεῖς Κρατίνου οὐδει ὸς ἐπιτίμη- 
σιν ἔχουσι. διασυρμὸν δὲ τῆς ᾿Οδυσσείας Ομήρου. τοιαῦται 
γὰρ αἵ κατὰ τὴν μέσην κωμῳδίαν ὑποϑέσεις εἰσίν. μύϑους 
γάρ τινὰς τιϑέντες ἐν ταῖς κωμῳδίαις τοῖς παλαιοτέροις εἰρη- 

, μένους. διέσυρον ὡς κακῶς ῥηϑέντας. καὶ τὸς παραβάσεις 
παρῃτήσαντο, διὰ τὸ τοὺς χορηγοὺς ἐπιλεῖψαι χορῶν οὐκ 
ὄντων. οὐ μὴν οὐδὲ τὰ προσωπεῖα ὁμοιοτρόπως τοῖς ἐν τῇ 
παλαιᾷ κωμῳδίᾳ κατεσκευασμένοις εἰσῆγον. ἐν μὲν γὰρ τῇ 
παλαιᾷ εἴκαξον τὰ προσωπεῖα τοῖς κωμῳδουμένοις, ἵνα, πρίν 
τι καὶ τοὺς ὑποκριτὰς εἰπεῖν, ὃ κωμῳδούμενος ἐκ τῆς ὁμοιό- 

τητος τῆς ὄψεως κατάδηλος ἢ ἐν δὲ τῇ μέσῃ καὶ νέφς. κωμῳ- 
δίᾳ ἐπίτηδες τὰ προσωπεῖα πρὸς τὸ γελοιότερον ἐδημιούργη- 
σαν, δεδοικότες τοὺς Μακεδόνας χαὶ τοὺς ἐπηρτημένους ἐξ 
ἐχείνων φόβους, ἵνα μηδὲ ἐκ τύχης τινὸς ὁμοιύτης προσώπου 

- συμπέσῃ τινὶ Μακεδόνων ἄρχοντι, καὶ δόξας ὁ ποιητὴς ἔκ 
προαιρέσεως κωμῳδεῖν δίκας ὑπόσχῃ. ὁρῶμεν γοῦν τὰ προό- 
ωὠπεῖα τῆς Μενάνδρου κωμῳδίας, τὰς ὀφρῦς ὁποίας ἔχει, 
καὶ ὅπως ἐξεστραμμένον τὸ στόμα, καὶ οὐδὲ κατ᾽ ἀνθρώπων 
φύσιν. 

Ἂ ἐῶ 
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εἴ τ οξοφ νὴΣ ὁ χωμῳδοποιὸς πατρὸς μὲν ἠν Φιλίππου, τὸ 
δὲ γένος ᾿“ϑηναῖος, τὸν δῆμον Κυδαϑηναιεὺς Πανδιονί- 
δὸς φυλῆς ὃς πρῶτος δοχεῖ τὴν κωμῳδίαν ἔτι πλανωμένην 

» »Ἢ Ε ᾽ - 

τῇ ἀγωγῇ ἐπὶ τὸ χρησιμώτερον καὶ σεμνότερον μεταγαγεῖν, 
πικρότερον κχαὶ αἰσχρότερον Κρατίνου καὶ Εὐπόλιδος βλα- 
σφημούντων 1) ἔδει. πρῶτος δὲ καὶ τῆς νέας κωμῳδίας τὸν 

, 9. ΤΡ “ » “ 2 ὩΣ Χ ΘΟ, ἰ , 
τρούπον ἐπέδειξεν ἐν τῷ Κωκάλῳ, ἐξ οὐ τὴν ἀρχὴν λαβόμενοι 
Μμένανδρός τὲ καὶ Φιλήμων ἐδραματούργησαν. εὐλαβὴς δὲ 
σφόδρα γενύμενος τὴν ἀρχὴν, ἄλλως τε καὶ εὐφυὴς "), τὰ μὲν 
πρῶτα διὰ Καλλιστράτου καὶ Φιλωνίδου καϑίει δράματα" (διὸ 

ας 9. Ἂ 2 ΄ δ... , . 
καὶ ἔσκωπτον αὐτὸν ᾿Δἀριστώνυμός τε καὶ ᾿“μειψίας, τετρὰδι 

αὐτὸν λέγοντες γεγονέναι, κατὰ τὴν παροιμίαν, ὡς ἄλλοις πο- 
νοῦντα 3))" ὕστερον δὲ χαὶ αὐτὸς ἠγωνίσατο. διεχϑρεύσας δὲ 
μάλιστα Κλέωνι (εἴ. 581.) τῷ δημαγωγῷ, καὶ γράψας κατ᾽ 
αὐτοῦ τοὺς ᾿Ἱππέας, ἐν οἷς διελέγχειν αὐτοῦ τὰς κλοπὰς καὶ 
τὸ τυραννικὸν, οὐδενὸς δὲ τῶν σχευοποιῶν τολμήσαντος τὸ 

᾽ - ΄ 3 τ Α ΄ ΄ ΕῚ ᾿ 

πρόσωπον αὐτοῦ σκευάσαι δι ὑπερβολὴν φόβου, ἅτε δὴ τυ- 

Ἔ) οχ δαϊποηῖθι5 ΑἸΑΙ οὐ Ταηΐα- 
ΥΌΠΙ 7) ἴθι ΑΘΠ111}1 ῬΟΥῚ, οχ 4α]- 
Ῥιι5 ἴῃ Γν θυ Ἰ  Ζίϑηϑηι ΥΘοΙρὶ 71|5- 
δἰ ΥῚΥ ΟἸΥ 551 πλ15, ΒΘΟΚΙτιβ, ---- ΕἸο- 
ταῦ Οἴτῃ ΤΠ] ΘΧΊῚΠ16 ΑΥἰδίορ 865 ἐ61}- 
Ῥογβθ Β6}11 ΡῬε]ορομμδβίδοὶ ; 14 φυοα 
ΟΧ Τ0515. Ρ] ΕΣ ΠῚ 67115 ΘΟΠΊΟΘ- 
αἸδγιι ἀΥΡιιπ]Θηἰ 5 οοηδίαϊ ; οοῖθ- 
Χιὰηλ αἴῖ0 8Π1Π0 Πδΐι8, ΠΟΥ 8 ΠΊΟΥ- 
ἀμ 5 δι Υ], ᾿πσουϊζαπὶ 6βῖ. -- - [6 
ἱησθηΐο 6]115, Ορϑυπηησιιθ πα οὶθ δὲ 
ΠΟΙ 51110, Ὑἱχ αιιϊβααδθηι ὙΘΟΙλ5. 71- 
ἀϊοανῖς οἱ θρ ἃ] 55:0 Εἰ, Ο, ΔΥε]-: 
σἴούο πὶ 1 ΕΥ̓ΡΥ ΘΙ ΔΕ] ΟΩ 8. ΘΘΥΘ Π1Οα 
Νιυρίαπι οὐ ΠΏ ΔΥ 1.) δ 15 1810. 
οἱ 1819. δχοιιβα (Ἶ65588 οἱ 1) 47Π1- 
5.81]. ΙΏΡΥΪΉ115. Ἰθοῖτ. αἰσπα αϑὲ 
αἰξβουίαηο 6]115 ἰπβουρία ζϊεδογ 
Κοιποαὶο επιὰ ἀγιίβεορλατιο5, ατιᾶθ 16- 

δίξαν ϑε]5 ΠΡΥΪ νο]. 1. ραρρ.999. 
5844. ΟΥ,, φιιᾶτα Ἰαιιθαΐ, ἜΘΟΥ ΟΊ ΘΠ 
ΟΥ̓ΔΊΙΟΠΘῺΙ ΕὙἸΟΥ, ΦΘΟΟΡ511 ἀδον αἴθ 
Ἐγξίελισιρ ον Ογίθολθιι Σὰγ ϑδὲξές 
Πολλοίε, (Π ΘΚβοσιἔθη ἀοΥ ΑΚα- 
ἀδηιὶο κι ΜΕ πο θη Σἰν 1808.) 

1) 1ἰσδὲ ἱπ σθηϊοβιβ δαἀπιοάππι δὲ 
ῬοΥσαδηι Ἱπαιιβίγτς, Τγεσολλίπ. ἐπ 
γτέα «ἀτιβεορήιατι5γ), μδὲ λαθο νογεῖῆι 

9) νἱ ἃ. 46 ος ργονθύθίο Ζεπο- 
ΒὈὶι5 Ῥγόνουρ. σδηΐαγ. 6, 7. Βόεκ. 
(αϑεϊσαῖβ οὐ πος σοηνίο 5 Αὐἱ- 
ΞΟ Ϊ οἱ μι ρ5146, τι 6χ ἔδθι- 
115 6]11ι5 οοσποβοῖξισ, 4πὶ 1ΠΠπ|].. 46 
νϑίοθυἱβ ΡΥΟΥΘΥθΙ βοπιθηΐδ, σιτία 
Τππὰ παΐπτι αἰσαραηξ, “851 8}115 
Ἰπνδη ἶθ Ορούαπι ἀδγαοῖ, διθὶ 1ρ56 
1π11|1118, Ζ γδολέϊη. 1. 1, 
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ραννιχοῦ ὄντος, μηδὲ μὴν ὑποκχρίνεσϑαί τινος τολμῶντος, δι᾽ 
ἑαυτοῦ ᾿Δριστοφάνης ὑπεχρίνατο, αὑτοῦ τὸ πρόσωπον μίλτω 
χοίσας, καὶ αἴτιος αὐτῷ γέγονε ξημίαρς πέντε ταλάντων, ἃ ὑπὸ 
τῶν Ἱππέων κατεδικάσθη, ὥς φησιν ἐν ᾿Δχαρνεῦσιν (5. 5641.) " 

ἐγῷδ᾽, ἐφ᾽ ᾧ γε τὸ κέαρ εὐφράνϑην ἰδὼν, 
τοῖς πέντε ταλάντοις; οἷς Κλέων ἐξήμεσεν. 

διήχϑρευσε δὲ αὐτῷ ὃ ᾿Δριστοφάνης, ἐπειδὴ ξενίας γραφὴν 
κατ᾽ αὐτοῦ ἔϑετο, καὶ ὅτι ἐν δράματι αὐτοῦ Βαβυλωνίοις 
διέβαλε τῶν ᾿Ζϑηναίων τὰς κληρωτὰς ἀρχὰς, παρόντων ξέ- 
νῶν. ὡς ξένον δὲ αὐτὸν ἔλεγε, παρόσον οἵ μὲν αὐτόν φασι 
Ῥοδιον ἀπὸ Δίνδου" οἵ δὲ “4ἰγινήτην, στοχαζόμενοι ἐκ τοῦ 
πλεῖστον χρόνον τὰς διατριβὰς αὐτόϑι ποιεῖσϑαι, ἢ καὶ ὅτι 
ἐχέχτητο ἐκεῖσε" κατά τινας δὲ, ὡς ὅτι ὁ πατὴρ αὐτοῦ .Φί- 

λιππος «Αἰγινήτης " ἀπολυθῆναι δὲ αὐτὸν εἰπόντα ἀστείως ἐκ 
τῶν Ὁμήρου ταῦτα (Οἀγ95. αἷ, 915. 5644.)" 

μήτηρ μέν τ᾽ ἐμέ φησι τοῦ ἔμμεναι" αὐτὰρ ἔγωγε 
οὐκ οἶδ᾽ " οὐ γάρ πώ τις ξὸν γόνον αὐτὸς ἀνέγνω. 

δεύτερον δὲ καὶ τρίτον συκοφαντηϑεὶς ἀπέφυγε, χαὶ οὕτω 
φανερὸς κατασταϑεὶς πολίτης κατεκράτησε τοῦ Κλέωνος. ὅϑεν 

φησίν" 

αὐτὸς δ᾽ ἐμαυτὸν, ὑπὸ Κλέωνος ἅ γ᾽ ἔπαϑον 3), 
ἐπίσταμαι δὴ, καὶ τὰ ἕξῆς. 

φασὶ δὲ αὐτὸν εὐδοκιμῆσαι, δυκοφάντας καταλύσαντα, οὗς 
ὠνόμασεν ἠπιάλους ἐν Σφηξὶν, ἐν οἷς φηάαιν (1075. εἀϊϊ. [ὰ- 
Υ0ΓΏ1ΖΖ.) 

οἱ τοὺς πατέρας τ ἤγχον νύχτωρ, καὶ τοὺς πάππους 
ἀπέπνιγον. 

μάλιστα δ᾽ ἐπῃνέϑη καὶ ἠγαπήϑη ὑπὸ τῶν πολιτῶν᾽ ἐπειδὴ 
δὲ διὰ τῶν ἑαυτοῦ δραμάτων ἐσπούδασε δεῖξαι τὴν τῶν 4ϑη- 

ναίων πολιτείαν. ὡς ἐλευϑέρα τέ ἐστι καὶ ὑπ᾽ οὐδενὸς τυράν- 

νου δουλαγωγουμένη, ἀλλ᾽ οὐδὲ 5) ὅτι δημοκρατία ἐστὶ καὶ 
ἐλεύϑερος ὧν ὁ δῆμος ἄρχει ἑαυτοῦ, τούτου χάριν ἐπῃνέϑη 
καὶ ἐστεφανώϑη ϑαλλῷ τῆς ἱερᾶς ἐλαίας, ὃς νενόμισται ἰσύ- 

8) ΠΟΥ σογχιιρίο νοῦβὰ ἅττ᾽ ἔπα- δὲ, τηα]ϊπιψιθ βαπθ ἀλλὰ δὴ ὕτι 
ὅν. ᾽ εἴο. 586ρ86 οοπίμβα α εἰ οὐ, δὴ 

4) Ὥοπ νἱάθο, αυἱὰ μἷς αϑαὶ οὐ- εἱ ὃέ, 
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τιμος χρυσῷ στεφάνῳ, εἰπὼν ἐκεῖνα ἐν τοῖς Βατράχοις περὶ 
τῶν ἀτίμων 

τὸν ἱερὸν χορὸν δίκαιον πολλὰ χρηστὰ τῇ πόλει 
συμπαραινεῖν. 

᾿Ωνομάσϑη δὲ ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἐπειδὴ ἔνδοξον, τὸ μέτρον τὸ 
᾿Δφριστοφάνειον. οὕτω δὲ γέγονεν ἡ φήμη τοῦ ποιητοῦ. ὡς 
καὶ παρὰ Πέρσαις διήκειν, καὶ τὸν βασιλέα Περσῶν πυνϑά- 
νεόϑαι, παρ ὁποτέροις 5) εἴη ὁ κωμῳδοποιός. φασὶ δὲ καὶ 
Πλάτωνα Ζ]Ἰονυσίῳ τῷ τυράννῳ, βουληϑέντι μαϑεῖν τὴν ᾽49η- 
ναίων πολιτείαν, πέμψαι τὴν ᾿Δριστοφάνους ποίησιν, τὴν 
κατὰ Σωχράτους ἐν Νεφέλαις κατηγορίαν 5), καὶ συμβουλεῦ- 
ὅαι τὰ δράματα αὐτοῦ ἀσκηϑέντα μαϑεῖν αὐτῶν τὴν πολι- 
τείαν. ἐγένετο δὲ καὶ αἴτιος ξήλου τοῖς νέοις Κωμικοῖς, λέγω 
δὲ Φιλήμονι καὶ Μενάνδρῳ. ψηφίσματος γὰρ γενομένου χο- 
ρηγοῦ 7), ὥστε μὴ ὀνομαστὶ κωμῳδεῖν τινα, καὶ τῶν χορη- 
γῶν οὐκ ἀντεχόντων πρὸς τὸ χορηγεῖν, καὶ παντάπασιν ἐκ- 
λελοιπυίας τῆς ὕλης τῶν κωμῳδιῶν διὰ τούτων αὐτῶν (αἴ- 
τιον γὰρ κωμῳδίας τὸ σκώπτειν τινάς), ἔγραψε κωμῳδίας τι- 
νὰς, Κώκαλον, ἐν ᾧ εἰσάγει Φϑορὰν καὶ ᾿ἀναγνωρισμὸν καὶ 
τἄλλα πάντα, ἃ ἐξήλωσε Μένανδρος. πάλιν δὲ, ἐκλελοιπότος 
καὶ 8) τοῦ χορηγεῖν, τὸν Πλοῦτον γράψας, εἰς τὸ διαναπαύ- 
εσϑαι τὰ σκηνικὰ πρόσωπα καὶ μετεσκευάσϑαι, ἐπιγράφει χο- 
ροὺς. φϑεγγόμενος ἐν ἐκείνοις, ἃ καὶ ὁρῶμεν τοὺς νέους 
ἐπιγράφοντας οὕτω ζήλῳ ᾿Φριστοφάνους. ἐν τούτῳ δὲ τῷ δρά- 
ματι συνέστησε τῷ πλήϑει τὸν υἱὸν ᾿άραρύτα, καὶ οὕτω μετ- 
ἤλλαξε τὸν βίον, παῖδας καταλιπὼν τρεῖς, Φίλιππον ὁμώ- 

νυμον τῷ πάππῳ, καὶ Νικόστρατον, καὶ ᾿ἀραρύτα, δ οὗ 
καὶ ἐδίδαξε τὸν Πλοῦτον (οἰ γιιρ. 97, 4.» 5156 Δ 0 ἀηΐθ (ἢσὶ- 

βίατα παίτιμη 888.). τινὲς δὲ δύο φασὶ, Φίλιππον καὶ ἀραρότα, 
ὧν καὶ αὐτὸς ἐμνήσϑη" τὴν γυναῖκα δ᾽ αἰσχύνομαι, τώ 
τ οὐ φρονοῦντε παιδίῳ" 

5) αρπα τἰἴγοβ.7) ΑἸΠΘΗΘη565 8Π 
ΓΑΟΘαβΘη 1058. ῬγδθαϊοαΡ δίμῦ 
οἰΐαπι ἀΠΠΠσ θη δ, απᾶπὶ δα οχρο- 
11θηαα βουὶρία 58 δα μιθεΐϊε Αὐἱβίο- 
Ῥἤ Δ η65 : πππ66, ἀπ ποϊδηϊθ Θ]ΌΚ το, 
ῬΥΟνΘΥΒΊ ]ΟΟΟ αἰοὶ σορρτΐ Αυϊξίορμα- 
ἷβ Ἰπσογηδ, τὸ] ΠΘηιοβί μθηῖ5. νἀ 6 
ἘΤΆΒΤΩΙ 8851 δα, 1509. [ο], 85, (Δα 
ΑἸβἸΟΡ 815 ᾿ποθύηδπι μοι θχαγθ.) 

ἴσως αὐτοὺς λέγων. 

6) ἰοιὶϊ Ξιιθ]θοῖα ρατβ ἀσυνδέτως : 
Ὑ16, ΜΜαιβίδθιβ δα ΕἸΣ ]ρ. ΕἸ. 1. οἱ. 

7) ἱπθρίππι χορηγοῦ, αιιοα Ξιπὶ 
ααϊ ἀο]οίτι θϑηΐ. βου θη άπ ἔοτ- 
ἴα556 δῦ χορικοῦ; 1. 6. σκηνικοῦ. 

8) νῈ] ἰγαπβροβίϊζιμι 6556 αὐϑῖ- 
ἸΥΟΥ͂ καὶ, ν6] βογδβθπάμμι καὶ (1. 6. 
καίπερ) ἐκλελ. ω 
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Ἔγραψε δὲ δράματα μδ' (44: αἰϊϊ αἰϊιον:) ὧν ἀντιλέγεται 
τέσσαρα, ὡς οὐκ ὄντα αὐτοῦ. ἔστι δὲ ταῦτα" Ποίησις, Ναυ- 

αγὸς, Νῆσοι, Νίοβις" ἅ τινες ἔφασαν εἶναι τοῦ ᾿Δρχίππου. 
“Ὑπόκριται 9) ̓ Δριστοφάνους Καλλίστρατος καὶ Φιλωνί- 

δης, δι᾿ ὧν ἐδίδασκε τὰ δράματα ἑαυτοῦ, διὰ μὲν Φιλωνί- 

δου τὰ δημοτικὰ, διὰ δὲ Καλλιστράτου τὼ ἰδιωτικά ἢ). 

(ΠΕΡῚ ΧΟΡΟΥ͂ ΚΑΙ ΜΕΡΩ͂Ν ΚΩΜΩΙ4142Σ.) 

ὋὉ κωμικὸς χορὸς συνέστηκεν ἐξ ἀνδρῶν κὃ΄. καὶ εἰ μὲν 
ὡς ἀπὸ τῆς πόλεως ἤρχετο ἐπὶ τὸ ϑέατρον, διὰ τὴς ἀριστε- 
ρᾶς ἀψῖδος εἰσήει" εἰ δὲ ὡς ἀπὸ ἀγροῦ, διὰ τῆς δεξιᾶς ἐν 

τετραγώνῳ σχήματι, ἀφορῶν εἰς τοὺς ὑποκριτάς. ἀναχωρούν- 
τῶν δὲ τῶν ὑποκριτῶν ἑπτάκις ἐστρέφετο ὁ χορὸς, προσέχων 
ἐφ᾽ ἑκάτερα μέρη τοῦ ϑεάτρου. ἐκαλεῖτο δὲ τῷ γένει τὸ του- 
οὔτον ὄνομα τῆς ὀρχήσεως 9) Παράβασις, ὁμωνύμως τῷ γέ- 
γει 11). τὸ τρίτον μαχρὸν, τὸ καὶ πνῖγος. τέταρτον στροφὴ 

9) αοέοτος ἀἰοιὶ κατ΄ ἐξοχὴν, Ἡ. 6. 
πρωταγωνισταὶ φτορίβαιιθ οοχμηϊοὶ 
ΟΠ θιϊοΐογαβ, ε{1|8115 δι ΑἸ Ίν1α5, 
«υϊ ΤΟ ΥΩ ἔα τ] 65 αρεγα βοϊεραῖ. 
νὰ Βοριι ρου ΡῬυο]ιιβίο 65, 8116- 
χαπὶ ἀ6 δοίουϊθιιβ ΡΥ ΪΠΊΔΥΙΠΙ, 56- 
ουπάδτγιηι εἰ ἰοϑγιἸυι ΡΔΥ 11, 
αἰΐθσϑη (6 “ιιδίμου δι Ό 0115. ΤΟΙ 
ΒΟΘηο886 δριια νϑίθυ 65, 48 θαι Η15 
Ῥϑιοα δααϊάϊηλι5 1. δαἀϊομα πο- 
δίγα ΓΘΥΘΠΠΙ πιδῆουθ, ρϑδρ, 616. 
5644.: 16 πὶ ΥἹΣῚ δυιι11551.11 Ο, Α. 
Β. ὙΥΟΙΠῚΙ βουϊρίϊομθηι 500] 8511- 
ο8Π| (6 δ ῖ]θ115 εὖ 506}15 δριιά Ρ]δα- 
ἴπτὰ οἱ Το υθηλπ., α4τ8ηῚ ΟἸ06- 
Ὧδ86 δἀὐϊαϊδ δηηο 1818., Ρ. 992. 5641. 
Νοπ διιϊΐθηι 5ΘΠΊΡΟΥ δουιηι δοῖο- 
χυση ΟΡΟΥΘ ιἰϑῖῖ5 οϑὺ Αὐ]ἱβῖ., ϑϑᾶ 
οἰΐδηι 1ρ56 ζαθι]α5 βιιὰ5 ἀοοῦτ δστὶ- 
416, τὖὸ΄ Ογϑαδοιβ, δοίδί Ἰθρηηᾶ. 
560]. νοῖιιβ δὰ ΝΡ. 580.: νόμος 
ἦν μὴ εἰσελϑεῖν τινα εἰπεῖν (δημο- 
σία) μήπω τεσσαράκοντα (2) ἔτη γε- 
γονοτα᾽ ὡς δέτινες, τριάκοντα. εἴ 
Βἀνεπη88: οὐ γὰρ διὰ ἑαυτοῦ ἐξ 
ἀρχῆς καϑῆκε τὰ δράματα ὁ ποιη- 
τῆς) εὐλαβὴς ὧν (δι 1ε56 ρῥσόμιθὶ- 

ἐιι5)" ἀπὸ δὲ τῶν Ἱππέων ἤρξατο 
διὰ ἑαυτοῦ εἰσιέναι. οἵ. Ο. Ὁ. 8. 
Κῦρκε ζζερεν Οσδοίκροθισιρ ἐθγ στίε- 

λοι Ρ. 410. --- Οϑίθγιιτμ Π860 νΌ]ρο 
δ ΘΟ ποτασ βοαεηεθη5 ἀθ ΟΠοτο, 
4{πῶ6. ἀιιθήιπι δδῦ δὲ 80 Θοαθηὶ 
Ρτοΐθοϊα εἰηΐ, αι ψύϊαπι. Ατὐιβῖο- 
ῬΠαιβ βουίρδὶι; δὰ φίαπι απ 1518 
(6 δοϊουίθιιβ ρει μθύθ ταΐμὶ νἸ46- 
ΥΘΗΓΟΥ, 60 χοϑίμ]], σθίθσὶβ βερᾶ- 
Ταιϊβ. 
ἢ ἀοοιῖς ταπηθα ῬΒΙΠ] Ομ ἀ65 Ἀᾶ- 

χι85: νἱα, ἀὐριιπι. ζδθι]δθ. 
10) ᾿. 6. ἡ τοιαύτη ὄρχησις. αἱ- 

οἴπηι περιφραστικῶς. τπιὸῈξ ὄνομα εἱ 
411 φιαθάδηῃ νοοδθιία αἸοἱ 50] θηΐ 
δριιὰ ροδίας, ρυδθβουθπι ὑγϑθΊςο8, 
405 ποη δχγαΐ αιοα Πὶς βουϊρίου 
ἐπ  λΥθίαῦ. 

11) Ἰοοι5 πα 1115. 5080]. δὰ ΝᾺΡ, 
518.: εἴδη δὲ παραβάσεως (ρθ6Υρε- 
καλαὶ Πρ τὶ παραβάσεων) ἑπτά" ἁπλὰ 
μὲν τρία, κατὰ δὲ σχέσιν τέσσαρα. 
τὰ μὲν οὖν ἀπλὰ ἔστι ταυτα πομ- 
μάτιον: παράβασις ὁμωνύμως, ἢ 
καὶ ἀνάπαιστος καλεῖται, ἐπεὶ πολ- 
λάκις ἐν ταύτῃ τῷ ἀναπαίστῳ χρῆ- 
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Ἃ 3.315 

Γ ὼ» 

ῳδή. τὸ ἕβδομον ἀντεπίῤῥημα. 
ἢ ῳδή. τὸ πέμπτον ἐπίῤῥημα. τὸ ἕκτον ἀντίστροφος ἢ ἀντ- 

Πόσα μέρη κωμῳδίας; α΄. πρόλογος, τὸ μέχρι τῆς εἰσό- 
δου τοῦ χοροῦ μέρος. β΄. χορικὸν, τὸ τοῦ χοροῦ διδύμενον 
μέλος. γ΄. ἐπεισόδιον, τὸ μεταξὺ δύο χορικῶν μελῶν. δ΄. ἔξο- 
δος, τὸ ἐπὶ τέλει λεγόμενον τοῦ χοροῦ. εἴρηται δὲ καὶ, πόσα 
μέρη παραβάσεως τοῦ χορικοῦ. 

ται" πνῖγος, ὃ καὶ μακρόν . τὰ δὲ 
κατὰ σχέσιν στροφὴ. ἀντίστροφος, 
ἐπίῤῥημα, ἀντεπίῤῥημα εἴς. 5ϊπι1- 
ΠΟΥ ῬΙαξομπῖιι5 βιιρτα οὐ ἹπΡυ η}ῖ5 
Ἡδρηδοβξίϊοη ο8ρ. 14.. Ρ. 1382. εα. 
Οαϊείογα. ππα 8 ἸπιοΠ ρᾶς, Ὀ15 ρεσ- 
ξουϊρίτπιπι νΟσΑΡ] 1 παράβασις 
ἔγδιαὶ ξιι558θ ΠΡΥΔΥΟ,, τὰ ὈΥΟΥ͂Θ 
εχαζαΐίο αἰΐθγιπι 586 ΡΘΙΒΟΙΙΡ51558 

οχιϑεϊπιαυθῖ, ἰΐϑαιθ πιρᾶϊα ἱπίου 
ἘΓΓΠΤΠ6. γσοΥρα οὐ ἰογθῖ, ατι86 
αυϊάθπι Ἠπ] ποῦ! ξιι 556 ΘΟ Π561- 
ἰδηθιιπὶ οϑῦ: --- "ΠΙΠαράβασις. τὰ δὲ 
εἴδη τῆς παραβάσεώς ἐστι ταῦτα" 
κομμάτιον" παράβασις, ὁμωνύμως 
εἴθ. 1π ββαιθπίῖθιι5 βίο βουῖρθη- 
ἄϊιπλ 6556 δυβίίσου : ὃ καὶ πνῖγος " 
τὸ τέταρτον εἰς, 
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Ρ' ΤΠΘΤΝ ἐστι μετὰ θεράποντος Ξανϑίου δ Εὐριπίδου πό- 
ϑον εἰς ἄδου κατιών" ἔχει δὲ λεοντῆν καὶ ῥόπαλον, πρὸς τὸ 

τοῖς ἐντυγχάνουσιν ἔκπληξιν παρασχεῖν. ἐλθὼν δὲ ὡς τὸν 

Ἡρακλέα πρότερον, ἵνα ἐξετάσῃ τὰ κατὰ τὲς ὁδοὺς, δι’ ὧν 
χαὶ αὐτὸς, ὅτε ἐποίησε τὴν πορείαν ἐπὶ τὸν Κέρβερον, ᾧχετο, 
χαὶ ὀλίγα ἄλλα περὶ τῶν Τραγικῶν τούτῳ διαλεχϑεὶς"), ὁρμᾶται 
πρὸς τὸ προχείμενον. ἐπεὶ δὲ πρὸς τῇ ᾿4χερουσίᾳ λίμνῃ γί- 
ψεται, ὁ μὲν Ξανθίας, διὰ τὸ μὴ συννεναυμαχηκέναι τὴν 
περὶ ᾿Αργινούσας ναυμαχίαν 3), ὑπὸ τοῦ Χάρωνος οὐκ ἀνα- 
ληφϑεὶς, πεξῇ τὴν κύκλῳ πορεύεται 3)" ὁ δὲ Διόνυσος δύο 
ὀβολῶν περαιοῦται 3), προσπαίζων ἅμα τοῖς κατὰ τὸν πόρον 
ἄδουσι βατράχοις, καὶ γελωτοποιῶν. μετὼ ταῦτα “ἐν ἄδου τῶν 
πραγμάτων ἤδη χειριζομένων, οἵ τε μύσται χορεύοντες ἐν τῷ 

Ιπ ος δυριπιθηΐο, ὉΡῚ π1}}1} 
ἹπΟΠΘίΥ, Ἔχρύθϑδα δβδὶ βουϊρίτσα 

οοάϊοϊβ Ἀανοπηδίϊβ, αιθα ὈΥΪΠιι15 
Ἰ5ΌΤΡαν [Γ[ὨνΘΥΠΙΖΏ1115. 

ΧοΠοΡΒο ἐΐς ἰδὲ. σύ. ΟἿ, Ταπιθπ 
δηποῖ. δὰ 38. 

8) Ῥουϊβίπιιβ φαοχαθ ΠΡ 6γ, αυΐῖ 
ἼΠπι τιϑτΠ ἢ ΟΞ ὙΠ οΟἸ]αἴιι5 εβῖ: τὴν 
λίμνην κύκλῳ πορεύεται, ἴαοῖο 1π] 
τεἶο ἐπίθγροϊαπαὶ, πδπὶ ΡῬογϑιιαϑιπι 
Βαρθο, αυοὰ να]ρο Ιερίταν,, τὴν 
λίμνην κύκλῳ περιέρχεται, ᾳαδιην15 

1) νυῖΐσο ἀεβι ἀθγαπίι σγουρὰ ἄλ- 
λα εἴ τούτῳ, 

9) 811 διὰ τὸ μὴ συμμεμαχηκέναι 
εἰς τὴν περὶ εἴο., ᾿ϊηργοθδηΐθ οἰΐδηι 
Βεοκίο. Οτοὰ δὰ ποπιθ ΠΑΥΠΙ 
1} 51} αυτιτι αἰτποῖ, γϑύθου π6 ἴσο οἵ 
ἴῃ 50}|01115 δα 38. εἰ 654. 5ΞοΥ]ροη- 
ἀμπὶ 51: ΡΤΟΡΊΟΥ ἈΏΔΙΟΡ 8 ΠῚ ΄49γι- 
γψούσσαις, ᾿ἀργινοῦσσα, ᾿Δργινοῦσ- 
σαν, ὨΘΩΘ Αἰϊΐον δου ρδὶ ΠΌΡΟΥ ἱπ 

βἰπλῖϊθ νουρὶς ἰρβίιβ Αὐἱβιορ μη 15 
νούβιι 193., ἰδιηθ 6558 ἱπίογρτοῖα- 
τἰΟ ΠΟΙ οἰ ει ιίονὶς Ἰθοιϊοη]β, ι8 πὶ 
Ἰηΐοσγαπι βούνανῖῖ οοα, Πᾶν. ἴῃ τὴν 
1ῃ 1611 6 πάτα. ὁδὸν, τ Ρα551π|. 
4 γυϊρο: ὁ δὲ 41. ΤᾺ} Ὁ διώβολον 

περᾷ. τπιαϊίπα ὁ δὲ 4. διωβόλου πε- 
ραιοῦται. 
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προφανεῖ, καὶ τὸν Ἴακχον ἄδοντες, ἐν χοροῦ σχήματι καϑὸ- 
ρῶνται᾽ ὅ τε “ιόνυσος μετὰ τοῦ ϑεράποντος εἰς ταυτὸν ἔρ- 
χεται τούτοις. τῶν δὲ προηδικημένων ὑπὸ Ἡρακλέους προῦ- 
πλεχομένων τῷ 4Ἰιονύσῳ, διὰ τὴν ἐκ τῆς σκευῆς ἄγνοιαν 5), 
μέχρι μὲν οὖν 5) τινος οὐκ ἀγελοίως χειμάξονται" εἶτα μέντοι 
γε πρὸς τὸν Πλούτωνα καὶ τὴν Περσέφασσαν 7) παραχϑέντες 
ἀλεωρῆς τυγχάνουσιν. ἐν δὲ τούτῳ 8) ὁ μὲν τῶν μυστῶν χο- 
ρὸς περὶ τοῦ τὴν πολιτείαν ἐξισῶσαι, καὶ τοὺς ἀτίμους ἐν- 
τίμους 5) ποιῆσαι, χάἀτέρων τινῶν, πρὸς τὴν ᾿ϑηναίων πόλιν 
διαλέγεται. τὰ δὲ λοιπὰ τοῦ δράματος μονόκωλον, ἄλλως δὲ 
τερπνὴν καὶ φιλολόγον λαμβάνει σύστασιν: παρεισάγεται γὰρ 
Αἰσχύλος Εὐριπίδῃ περὶ τῆς τραγικῆς διαφερόμενος 19), τὸ 
μὲν ἔμπροσϑεν “ἰσχύλου βραβεῖον παρὰ τῷ “Διδῃ ἔχοντος 11), 
τότε δὲ Εὐριπίδου τῆς τιμῆς καὶ τοῦ τραγῳδικοῦ ϑρόνου ἀν- 
τιποιησαμένου. συστήσαντος δὲ τοῦ Πλούτωνος τὸν “πόνυσον 
αὐτοῖς ἀκροατὴν 135), ἑκάτερος αὐτῶν λόγους πολλοὺς παΐ 
ποικίλους ποιεῖται 13)" καὶ τέλος, πάντα ἔλεγχον καὶ πᾶσαν 

βάσανον οὐκ ἀπυϑδάνως ἑκατέρου κατὰ τῆς ϑατέρου ποιήσεως 
προσαγαγόντος, κρίνας παρὰ προσδοχίαν “᾽ηόνυσος «Αἰσχύλον 

νικᾷν, ἔχων αὐτὸν ὡς τοὺς ζῶντας ἀνέρχεται. 

Τὸ δὲ δρᾶμα τῶν εὖ πάνυ καὶ φιλοπόνως 14) πεποιημέ- 

νῶν. ἐδιδάχϑη δὲ ἐπὶ Καλλίου ἄρχοντος 15), τοῦ μετὰ ᾿᾽Ἄἄντι- 

5) πλΐπιις γτεοῖθ Βαν. διὰ τῆς ἐκ 
τ. σκ. ἀγνοίας ἢ 

6) 41101 ἀδθεβὶ οὖν. 
7) τῖὰ]6 Βἂν. Περσέφαλλαν, πο- 

ὨλΐπΘ ἱπαπᾶϊτο, Ῥαγὶβ. Περσεφόνην, 
4186 ντάθίιν 6556 δχρ]ϊοαῖίο. ΡΥῸ 
παραχϑέντες νυ]ριιθ σοαϊοι πε- 
φιελϑόντες., Βγ. παρελϑόντες. 

8) 4111 ἐν τοσούτῳ δέ. 
9) Ῥδύρϑύδῃι ἐντίμους ΟΠ] 5511Πὶ 

αϑὺ ἴῃ ἤαδλν. ρυορίβθυ βἰ πη} 14 1161. 

10) αἱ. περὲ τῆς τραγῳδίας δια- 
λεγόμενος. 

11) Βᾶν. Αἰσχύλου παρὰ τῷ “4. 
βραβεῖον ἔχοντος καὶ τοῦ τραγ. ̓ ϑρό- 
νου, τότε ὃξ Εὐρ. τῆς τιμῆς ἄντιπ. 
ψα]ρο: «ϊσγ. τὸ πρωτεῖον παρὰ 
τῷ “4. ἔ ἔχοντος, καὶ τοῦ τραγ. ϑρό- 
νου" τότε δὲ Εὐρ. τῆς τιμι. ἄντιπ. 
Βτ, Αἰσχ. τὸ πρωτεῖον π. τ. Ἅ. ἔχον- 

τος, τότε δὲ Ε. τῆς τιμ. καὶ τοῦ 
τρ. 0. ἀντιπ. το] 15 νεῦρα καὶ τοῦ 
τραγ. ϑρόνου 8 ἱπίεγρυθίβ δά άϊδα 
νἀ θη ἴα χ. 

12) Βιᾶν. συστ. δὲ τοῦ Πλ. αὖὐ-- 
τοῖς τὸν “Ιιόνυσον διακούειν, ἑκά- 
τερος--- Εἰίαπι ΡΑΥ15. αὐτοῖς τὸν «1. 

18) 8]. λόγους ποιεῖται πολλούς “ 
καὶ τέλος οἴο. 

14) «]. τῶν εὖ καὶ φιλ. πάνυ πεπ. 
15) οἸγπιρ. 93, 8.. 5ῖνθ δηὶβ 

ΟὨυῖσι. δῖ, 405. ,,Ραγιίσ]α δὲ 6 
ἸΘΠΑ ΓΔ ῺΪ5 δααῖτα, ΜῸοΧχ νϑυβθὶβ 
Φιλων. ἐπεγράφη 5᾽ δ. Ποίαν, ἴα- 
Ῥι]αηι πᾶσ ΠΟῸΟΠ Ἰρϑῖιι8 διιοίουῖβ, 
50 ῬΗΠοΙΙ4ισ παπιῖπθ θα Ιΐϑη 
Σιαϊπ5θ. να, Καιβίϑυ, δα ὅομοὶ, ῬΙαὶ. 
179. Τοβίαξων ἴρΡ586 βϑθρίι5 οηιῖ-- 
Οἷϊδ, 56. ΘΟ] γ65. ἔαθι]α5 8115 
ροδεϊβ δάομάα5 ἀθαϊββθ. νἱ4θ ΝΡ. 
580.,), 85ρ. 1018,, Εἶχα. 518... Βγ, 
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γένη, εἷς “ήναια 5). Φιλωνίδης "7) ἐπεγράφη καὶ ἐνίκα. 
Φρύνιχος 8) δεύτερος Μούσαις ΤΙιλάτων 15) τρίτος Κλεο- 

φῶντι. οὕτω δὲ ἐθαυμάσθη τὸ δρᾶμα διὰ τὴν ἐν αὐτῷ Πα- 

ράβασιν, ὥστε καὶ ἀνεδιδάχϑη, ὥς φησι Ζικαίαρχος 9). οὐ 

δεδήλωται μὲν, ὅπου ἐστὶν ἡ σχηνή" εὐλογώτατον δ᾽ ἐν Θή- 
βαις" καὶ γὰρ ὃ Διόνυσος ἐκεῖϑενν καὶ πρὸς τὸν «Ἡρακλέα 

» " 9᾽ 

ἀφικνεῖται Θηβαῖον ὄντα 5). 

711 ΕΜΜΕΤΡΟΣ. 

Μαθὼν παρ Ἡρακλέους Ζἰιόνυδσος τὴν ὁδὸν 
πρὸς τοὺς κατοιχομένους πορεύξται, λαβὼν 
τὸ δέρμα καὶ τὸ σχύταλον, ἀναγαγεῖν ϑέλων 
Εὐριπίδην" λίμνην τε διέβαινεν κάτω. 

δ καὶ τῶν βατράχων ἀνέχραγεν εὔφημος χορύς" 
ἔπειτα μυστῶν ἐκδοχή. ϑεράπων δ᾽ ἰδὼν, 
ὡς Ἡρακλεῖ, προσέχρουσε διὰ τὸν Κέρβερον. 

16) ΟΥ. σοπηπηθηΐ. δα ΝΡ. 810. 
εαα. ΟὐοΥβὶπὶ Ἐδβδί. Αἰξ. αἷ55. 18. 
Υ01. 2. Ρ. 826---29., χιϊ σϑοῖβ ἴ,6- 
πδθα εὐ Αμίποβίουϊα θα θη 6556, 
εὐ 1 ὌΤΡΘ, εἶνθ δηϊ]αιιΐΐει5 ἴπ 1,1- 
γ ἢ 5 Γι Πα θί 16 ΒΘΟΟΘΙΙ [6 ΠΊΡ]0, 5ῖνθ 
Ῥοβίεα 1π ἐπθαίσγο., οεϊθργαῖα 6558 
ἀοοοσὶ. Βεοῦ. Ῥγαθρίθοσρα 46 οοῃβὶ-- 
110 ΑΥδιορ μδηΐβ, οὐσ βου ογοὺ Βιὰ- 
ὯΔ5, Ἰοσοάιιθ 80 ἰθπΊΡοΥθ, (0 
δοῖα ἔμ Παθο σομηοθαϊΐα, δνοῖνὶ 7 115- 
ϑου ΠΠΡΥΟ5 Εὶ Ο, Ἄν ΦΙΟΚΟΥΙ (16 
«“65οήιγἠδολο Τεορίθ Ῥγοπιθλλσιι 8. 
525. [{.},8 ΟΘΟΚΉΪ (Τ)οηκδολγιξεοτι ἀ6τ' 
«εχἐϊπιογ “βαά. α. 1155. 1816. 1817. 
9... 47. 112. 69. ΤΕ, 88. ΣῈ, 105.)}}.6 
Καμηθρίθβϑουὶ (Κοπιίδολο Βώλδπο πιὰ 
“4ελόη. 8. 825.). οἵ. δἀπποῖ,. δὰ 
ὌΝ 2 915. 

17) ἀ6 ποῦ νἱ ἃ. Αὐἱβίορ]δηΐδ 1 
ΘΧΙΧΘΠΊ8. 

18) Οοπίοιιβ, ἄθ {ὰο0 δα ἔδρι:- 
146 18. 

19) πο ψφιοαιιθ ροδία νοίδυΐβ 
σοπιοραϊαθ, αὐ ΠΟΥ θ56. αἰοίλιτ 

οἶτοα ΟἸΥπρΡ. 81, 8.) σῖνα αηΐϑ ΟΠ τ]- 
δίιιπη παῖ. 4598. 

90) Ὠ᾿σαθασγομιις, “Ῥογίραΐοέξοιιϑ 
τπαρτι5 θὲ οορίοδιι5. τιὶ εἰν Οἴο. ἀ6 
ΟΝ, 9, 56.; «ι βουίρβιῦ ρϑοστδ- 
ΡΠῖοα, Ῥ ἢ] οϑορπίοα, ᾿ρσπτη 46 1π- 
τουϊτα Πποιηΐϊπιη,, 8Π]1841τ|, 46. {1- 
Ρι5 νΙἢ. ἘάαΡυο. ΡΊΡ0]. σγ. 

91) 5α115 ἴαθο ῬΥ θα Ὀ1]18, Ἰπᾶΐοθ 
διϊαπ Ὑν  Ί] οκοτο ; οὗ, ἀπλθπ ἁπποῖ, 
κα ἔαθι]86 85. 

ΑΠογίμ5 ἀτριπποτιεῖ, ἀαοα 1166 ηὶ 
βδϑοπηάαμι βὰν, οοαϊσθηϊ ΟἀΘΒΟΥΒΙ 
σγαν 115, νούβιι, 8. σα]σὸ ἸΘρ 
ἀνάγειν, αιιοα ἄμετρον 6558 1η161}1- 
88η5 ΒΥ, οοΥγοχῖ, 

ά, αἸἴὶ λίμνην δέ. 
6. Βθπ8 σϑηὶ ροβϑί! Βσ, ϑεράπων 
ΒΟΥ ἄο ρῖοὸ θο, 4ποα ΠΠΡχὶ Πα-- 
Ῥοιΐ, Πλούτων, νεὶ Πλούτω, υἱ 
Ζιηῖ, 8. Αἀβουίρβθύδης ἔογίαϑϑα 
Πλούτωνος δὰ ϑεράπων: ἴπάθ οΥ- 
τὰν Πλούτων, αιιοα νοΥβι] σΟη σΎιι6- 
μαῖ. Πδοΐουποηθηΐῖ, Αθδοηι ῖο Πἢ- 
δὶ ῬΙυτομ5 18 πτουθα οἵ 5ΘΥΨΊΠΊ, 

7. α], προσέκοπτε, 
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ὡς δ᾽ ἀνεφάνη, τίϑεται τραγῳδίας ἀγών" 
καὶ δὴ στεφανοῦται Αἰσχύλος" τοῦτον δ᾽ ἄγει 

10 Διόνυσος εἰς φῶς, ἢ 

9. Βτ. στεφ. γ᾽, 564 το]θγ8}}1118 

εϑὺ δ᾽ αβπιοαϊ Πἰδίι8 1π ΟΘΘ5ΠΧΆ. 

10. ἰἰὰ Ῥαγῖβ. --- ἘΚ ϑέθυ, ΗΠ] π18 

οὐ μὰ «4“ἰὰ γ᾽ Εὖρ.. ταεῖτο 111 ρτο- 
βρίοἰδηΐθβ, πὸ δθηίθηι8θ, οἱΐ 
χαϊπῖπιθ ἀρίππι ᾿δεπα 75] υΥ8 1 ἀπ], 
Βαν., ᾿πηιη81}8 4ιϑηἴατη ἀἸ ΒΟΥ ΡΠ 5 
ΔΡ αἷς Πρυῖ5: «“]ιόνυσος ἐς φώς. 
οἰχεῖται μὲν δι Εὐριπίδην, δ 
Ἰθοῖῖο δὲ ἰρϑα σχυΐϊάθπι ἀδργυανδαῖα 
εϑὶ, βεα ο8, {1886 βϑηιίηδθ 50Υ1-- 
Ῥίαγαθ ῬΥΟΡΙΟΥ 6556 ν]ἀθαίμτ, δΥ- 
ὈΓΊΥΟΥ Θηΐπιὶ βουϊρίοσθπι πος ἀ6- 
ἄϊςς6 : Ζιόν. εἰς φῶς, οὐκέτι μὴ Εὐ- 
οιπίδην. ποῖα ἔογπιῖα Ἰοααθηαΐ 
δΠἰρίϊοα οὐκέτε μὴ, Ἰδο ν 8166 ἀ15- 
δίπλες ἀποῖι5. Πἰτιογασύιμ, δί᾽ (ἢν 

οὐ μὰ δί Εὐριπίδην. 

6. 47), εκ 4πο ξαούιπι δι᾽, 6 1π- 
αιιοίγῖα Ιπδουΐι 6556 νἱδ αι, 
Ῥοβίψαδμι βουϊθὶ οοορίβϑοὶ μά. ἴα- 
ΟἾ]6 διιΐθπι ΠΟΥ ροΐυΐδ, τῖιῦ παΐλιι8 
ΠΘΟΘΞΞΑΔΥΙΠΠ ν 15 πὶ ἔτε Οὔ ἐἰ υθ ΠΥ, 
ἀείπάε οὐ μὴ ἀορεοπούαγοῦ ἴῃ οὐ 
μὲν, οὐ μὰ εἴς. Οποαβὶ 45 6ϑ5ΐ, 
4 τ} οἴχεται δ᾽ Εὐριπίδης, 
Ῥογίϊέφμθ Ἐωτίρία465,) 4ιϑτανὶς παπῸ 
βϑηϊθητίαπι ΡΟΥ͂ 56 Ορὑϊπηαπι 6556 
πο ἱπΗ 6 Υ,), νοϑύρϑαιθ οδϑπι δ]ηΐ. 
5. ΠῚΠ]Π1ΟΥα, ἰαπιθ νἱχ 1η16111585,) δ 
ἴϑτι ἀρογία σαοιποάο ἀρρυανΥΏ 
Ροϊποσίαῦ, δὲ νοοι]δε μὰ, μὲν, ἔμπα 
Ῥτούϑβιιβ ἀπροσδεόνυσοι, 'πᾶ8 ἱπνθ- 
οἴαθ ξιουϊηξ, 81 δ᾽ πϑπιοαϊ δἰ αι 
ἴῃ δυιϊορσυθρῖὶβ 515 ]θριϑθθηὶ 11- 
ὈΥΑΥΤΙ, 
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ΞΆΑΝΘΙΑΣ. 
ΖΔΊΟΝΥΣΟΣ. 
ἩΡΆΑΚΜΗΣ. 
ΝΕΚΡΟΣ. 
ΧΑΡΩΝ. 
ΒΑΤΡΑΧΟΙ". 
ΧΟΡΟΣ ΜΥΩΣΙ ΤΆΣΙΝ, 

ΑΙΆΑΚΟΣ.. 

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ. 

ΠΑΝΖΟΚΕΥΤΡΙΑ͂. 

ΠΙΑΘΑΆΑΝΗ, ΕΤΕΡΑ ΠΑΝΔΟΚΕΥΤΡΙΑ. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΖΔΗΣ:. 

ΑΙΣΧΥΖΟΣ. 

ΠΔΑΟΥΤΩ Ν. 

Ὁ) Τιορεραίαν ΧΟΡΟΣ ΒΑΤΡΆΑ- 
ΧΩΝ. Ἰρεὲῦ Ἀαν. παραχορήματα 
βατράχων. 5680]. δὰ 911.: ταῦτα 
δὲ καλεῖται παρηγορήματα (τβθοῖθ 
Β᾿βϑῖιϊιβ παραχορηγήματα [3 ΡΟΙ- 
1ὰς6 4, 110.), ἐπειδὴ οὐχ ὁρῶνται 
ἐν τῷ ϑεάτρῳ οἱ βάτραχοι, ἀλλ᾽ 
ἔσωϑεν μιμοῦνται τοὺς βατράχους. 
8110 τηοέϊο 1π 50 :01115 δὰ Ρϑοεπι 118. 

Ῥεοοαίτιπι, θὲ παραχωρήματα 5οτ- 
Ῥίαιη. Ομ. Τ)ιτιάογμδ. αὶ δαϊάϊξ 
ΠΑΡΑΧΟΡΗΓΗΜΑ͂ ΒΑΤΡΆΧΩΝ. 
Ι1ρ5β6 ἀφ ΠΛΑΘΆΝΗ, ἙΤΈΡΑ 
ΠΑΝΔΟΚΕΥΤΡΙΆά, ρτο Π44Θ4- 
ΝΗ ΕΤΈΕΡΑ ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ, ᾳιοά 
Βαρθΐ νεὶϊξ, οαα,; 486 8ρ. ΒΥ, 
δἰϊοβαιθ εδὶ ΠΑ͂ΝΩ͂ ὉΚΕ ΦΥΡΥΜῈ; 



“ΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΒΆΤΡΑΧΟΙ. 

ΞΑΝΘΙΑΟΩ͂Σ. ΖΊΟΝΥΣΟΣ. ΠΡΑ͂ΚΊΗΣ. ΝΕΈΚΡΟΣ. 
ΧΑ͂ΡΩΝ. ΧΟΡΟΣ' ΒΑΤΡΑΧΙΝ. 

“Ξ|Α. Ὑπὸ τι τῶν εἰωϑότων, ὦ δέσποτα, Ἔ , 

ἐφ᾽ οἷς ἀεὶ γελῶσιν οἵ ϑεώμενοι; 

21. νὴ τὸν 41, δ τι βούλει γε, πλὴν ,»“πιέξομαι."“ 

τοῦτο δὲ φύλαξαι" πάνυ γάρ ἐστ᾽ ἤδη χολή. 

πποίέαείοτιο5., ἵπ αῖθιι8 Β, 115 
ἴογϑ ἰφηΐϊποαι Βεοκίιμι, Β6, Βουρ- 
1ογπι, Βτ., Α,. οοὐ, Β; Ο, Ὁ), 
Βταποκίαπι δὲ δ 6θο ἀδυτραϊος 1:- 
"τος 4 Θα]ἕἔοος, Κ. Καὶ ἀβέθγαπι, 8. 

ϑο πο αβίθη,, 80. ϑραπμδπηίταπι., 
γεῖς. 1. εἴπω τι τῶν. εἰωϑ. 

ἀντὶ τοῦ τῶν εἰϑισμένων., μετοχὴ 
ἀντὶ ὀνόματος. (8105. Βγ. εἶω ϑό- 

των; τῶν συνήϑων.) καὶ Ὅμηρος 
(0 ἀγ55. α΄ 5. 888. εἰς:)" τὸν δ᾽ αὖ 
Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντὶ 
τοῦ πινυτός. (ρδυεοῖρίαπη ΡΥΟ 5}}- 
βίαμῃῖίνο, βῖν6 αθ]εοῖῖνο. ) ὁ Ξανϑίας 
δὲ ἐπὶ ὄνου παράγεται καϑεξόμε-- 
ψος; ἔχων «ἐπὶ τῶν ὦμων ἀνάφο-- 
ρον, ὕπου ἣν τὰ στρώματα, γελοίου 
χάριν. διὸ καὶ ἀστεῖον τι λέξαι βου- 
λόμενος ὑπὸ ΖΙιονύσου κωλύεται. 

Εὐϑὺς δὲ ἐν τῇ εἰσβολῇ διαβάλλει 
τούς τε (πιο τούς γεὶ κωμῳδοῦς, 
ὡς γελοίοις χρωμένους καὶ παρα- 
τρέποντας τοὺς ϑεατὰς ἀπὸ τῆς 

ἀκριβείας. 5, Αοἴιῃς 1. 56θηδ8 εϑβί πὶ 
να δὰ Οὐσιπι, γο] ] Φουιτι δοΐι πηι 
πη ἴρβο Οτοο. Βαροϊιβ Ρῥσοαϊξ 

. μηδ᾽ ἕτερον ἀστεῖόν τι; 
πλήν γ᾽ ,,ὧς ϑλίβομαι.“ 

Ξ'4. τί δαί; τὸ πάνυ γέλοιον εἴπω; 

ογοοοΐα, οἷ Ρ611Π5 Ἰβθοηΐπα ἱπ- 
Ἰβοία δϑὲ, δὲ σοϊμιυπὶβ ἱπηδαξι5, 
ταθπιι οἰάνδτη ἰδῆθηβ, Χϑηΐῃΐαβ 
ΒΟΥ Θ51ὴ0 γνϑὨΪΓΥ, οἷ βαυοῖπ88 
[ἀΘ Ἰίβπο, χιοά Παπιθγοβ ΡΥΘπαϊέ, 
ΒΌΒΡΘη585 Β.] ἱπ ἀοΥβδο ροσχίδβξ εἶσ. 
Ἡοερἤηιεσιδ. Χαμ απ ΒΘοοΘμο ἠδὲ 
ΤΑπλ] 11 πι., τιὶ 1Π οοτηοβαϊΐα. Θ6Π0]. 
δα Αὐματση, 949,: εἰσὶ δὲ ἐν τῇ πωμ- 
ῳδίᾳ οἰκέται Ξανθίας ( Τίβιος, 
Σωσίας, Ζίᾶος, Γέτας). ΑἸῖ65 Βαο- 
ΟἿΣ βϑύνιιβ ϑδὲ 81:16 ηπ5, Β6. 

8. πιέζομαι εἰ ὡς ϑλίβομαι νοςο5 
6556 τηοποὲ Β., 4.6] 1015 βοσνὶ 1 
Δ]1ΟΥτι πὶ ΟΠ ΟΟΥ̓ῚΠ} ἔα 1.115 ποθ 8η- 
ἴπΥ ΥἹΘ]ΟΙ]1 οατι58. οἵ. 19. 5644., 80. 

4, χολὴ, Ἀ1Π15,), αϊοία ΡῬΥοὸ 60 
4οα Ὀ1]6ηὶ ΒΒΟΟΠΟ ΘΟΠΊΠΊΟΥ ΕΥ̓ 50- 
16θδὲ Δα] θητ,. 8.: --ς οὐσεὶ ἔλεγε ναυ- 
τία, διὰ τὸ πολλὴν γίνεσϑαι τὴν 
παιδιὰν ταύτην. συνεχῶς γὰρ εἰσῆ- 
γον τοὺς τὰ τοιαῦτα λέγοντας. ῬΗτΥ- 
ὨΪΟΒ, πιοπθηΐθ Ο1}]. Πϊπάοτῆο : 
χολή ἐστιν οἷον ἀηδὲς καὶ προσκο- 
θές. ᾿Δριστοφάνης. οἵ. 11. 

6. γέλοιον ᾿Δἀττικῶς, γελοῖον 
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νὴ 4ία, 
ϑαῤῥῶν γε μόνον ἐκεῖν ὅπως μὴ ᾽ρεῖς. 

τὸ τί; 

. μεταβαλλόμενος τἀνάφορον ὅτι χεξητιᾷς. 
. μήϑ᾽, ὅτι τοσοῦτον ἄχϑος ἐπ᾿ ἐμαυτῷ φέρων, 

εἶ μὴ καϑαιρήσει τις, ἀποπαρδήσομαι; 
μὴ δῆϑ᾽, ἱκετεύω, πλήν γ᾽ ὅταν μέλλω 'ξεμεῖν. 
τί δῆτ᾽ ἔδει μὲ ταῦτα τὰ σκεύη φέρειν, 

" τ 

εἴπερ ποιήσω μηδὲν, ὥνπερ Φρύνιχος 
» Ε) -»" κ᾿ ΕΨ Ε , 

εἴωϑε ποιεῖν. καὶ “ὔκις καμειψίας 

δὲ κοινόν" ἡ δὲ σημασία ἡ αὐτή. 
8. οἵ, Αἰ οἰβἕδ5. 

7. ἐκεῖνο, 4υοα ἀϊοξατιις 6ϑέ. --- 
τὸ τί; φωίά ἐϊωμὰ3 οἴ, 1168. Ηετ- 
ΤΠΘ ΠΗ 5 δηποῖ, δὰ ΨΊροΥ. 95.1: τς 
ἀἰσι]ι5 ὩΡῚ ΡΥΟΙ ΟΠ] 1ΡῈ15 1 ΘΥΥΟ- 
δΒαιΐν5. δααϊζιιγ, ΞΟ ΡΕΥ τϑίθυττ 
δα αἰίᾳφαϊα, φιιοα ρυδθοθϑβὶξ 1ἢ νού- 
Ὀὲ5 6]115, 4ι16η1 1 ΘΥΥΟσ αηλιι5΄( οἷο, 
οἴ Μδίιμ, συ. δ τ. ὃ. 264, 4. ὃ. 488, 2. 
ὨμιϑαΆτη 810 ΤΥΔΘΙΟΙ, φυοὰ 5018 1. 

ὃ. μεταβ. μεταφέρων, ἀποτιϑ εὶς 

ἀπὸ ὥμου͵ εἰς ὦμον. τἀνάφορον 
δὲ ξύλον ἀμφίκοιλον, ἐν ᾧ τὰ φορ- 
τία ἐξαρτήσαντες οἱ ἐργάται βαστά- 
ζουσι. 5. δ᾽ τ του Η συ. εἴ 814. 
ν. ἀνάφορον, ῬοΟΙ]ὰχ 10, 17. -- 
»τανάφορον Ἰαιΐη8 παπᾶ πλα16 ζμιτ-- 
οαπὶ 6] 7ωτγοιαιπ ΔΡΡε]]ανουῖβ, 
ΡΙ]διυῖΐι5 (85. 2, ὃ. (1. ξΞ641..): ϑύχιδ 
χιοᾶο χγμδ υοχιίαξ: 6ρὸ χτεπιϊέέαπι αὐ 
26 νίχιεπε Οὐ ζαγ σα 7γε μετ επι) ξαγι- 
ψμαπε Ἄαγϑοσιαγέμπι." Ἔχ Βτ. τ- χ ε- 
ξητ. μέλλεις ἀποπατεῖν. ρ]ο55. 7 1- 
εἴογ. ἸΝεὴρ6 ρυορίϑυ ᾿ηϊ αι πηι ΡΟ η- 
ἀιι5, 810 116 1π Εφᾳ, τὲ οβίθηαὶ, 
58 ΟΠτι5 νἱχ ΡΟΥΙ8}116 ἔευυθ, αἰοὶς 
νυν. 998. οἴμ᾽ ος χεσείω. Βε. 

9. μήϑ᾽ 8 Βιερίϊ, νυ]σο μηδ᾽. Β;. 
Ουΐ μηϑ᾽ γεοερίϊ. Βιρχα ἰαπιθι 5. 
μηδ᾽. δι 1π|6]}]. απιΐϑιη ἐρώ. Β 

10. καϑ-. καταβιβάσει ἀπὸ τοῦ 
ὥὦμου. κα]. Τὶ Ἰοίοτ. 

11. πλήν γ᾽ ὅτ. ᾽ξεμεῖν. 
οἷον, εἰ ὅλως ΓΙ ΜῈ ΠΥ ΞῊ φησὶ, 
λέγε, ἂν θέλῃς, ἐπιτηρήσας, ὃτϑε 
μέλλω ἐξεμεῖν ῥᾷστα γὰρ ἐξεμέσαι- 
Με ἐὰν εἴπῃς. 8. 

. Φρύνιχο Γ 4ἰδυμός φησιν, 
ὅτι νῦν Φρυνίχου τοῦ Κωμικοῦ μέ- 

ΛΕΙΒΤΟΡΗΛΝ ΒΒ. ]. 

μνηται, ὡς παρ᾽ ἕκαστα (ἕκ ἄστο- 
τε, Ἰάἀδθηιϊάἀδηιϊ.} ἐν ταῖς κωμῳδίαις 
φορτικευομένου. ἔστι δὲ πατρὸς Εὐ- 
νομίδου. κωμῳδεῖται δὲ ὡς ξένος, 
καὶ ἐπὶ φαυλότητι ποιημάτων, καὶ 
ὡς ἀλλότρια λέγων, καὶ ὡς κακό- 
μέτρα. εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλοι τρεῖς Φρύ- 
γιχοι. Φρύνιχος δὲ ὁ Κωμικὸς οὐ- 
δὲν τούτων ἐποίησεν ἐν τοῖς σωξο- 
μένοις αὐτοῦ" εἰκὸς δὲ ἐν τοῖς ἀπο- 
λωλόσιν εἶναι αὐτοῦ τοιοῦτό τι. 8. 
ῬΒΥΥΠΙΟΠ 5 ἔμ 1 ΕΥ 605, αι σοπι-ο 
οΘα 15 οουζαρθδηΐ, {πὶ ΑΥὐἱϑί, Βι8- 
Ὧ86 ΘΡΘΥΘΠ ΙΓ; αν Ἰδβίαηίας αἰάα- 
5041166; 8 4116 ΠΟ. ΟἾΠΠΔΥ6 1 ν] 6 181 
εἱ ν]ἀθίαυ νο]ῖσδα Αυϊβί, Β6. ἔταρ-- 
τθη πὶ 6]}5 ΜΠιβαστ ἸΘρίτιν 1Π 
ὙΤΒΙοΥβομΐαπο αὐρ. Οδαϊρὶ (ο]οπεὶ. 
ΑἸΠ5 ἔα δἤιδάθηι ποιπὶπὶ5 Ρο δία 
ἰγαρίοιιβ δα! ] ιοῦ. (ἀ 6 τιγοσιι ν]ά, 
ἘδΡυῖο. Β19]. συ. 9. ρ. 816. ξΞθαιι. εἱ 
483, 5644. 64. Ηα7]. Β.) νἱᾶ, Βριϊ- 
16}1 ἀἴθ5. ῬΊΑΪασ. ὧἀθ ουἱδ. ἔγϑρ. 
Ῥ. 144. 1αἴ. νευβί οηΐ5. “περαίας Ροῦ- 
81 ὨΟϑΊσΙ 1 ΘΟΠΊΟΘα 4 111ΠῚ σΟΙ- 
Τηϊδβίομθ 815 βιρουαν, ε115 Οοπηα- 
βἰ15 σϑϑβούμπὶ Αὐἱδῖ, ἄνθος ὐηΠῸ 
Απιϊρβίαθ οθβϑβϑοϑυιηΐ ρυογ 5 ΝΌΡΕΘ, 
ΕδΡυΪδπὶ οἰΐατι σομΐγα ϑοογαΐθιπ 
ροῖξ, ἴῃ 48 ΡὨΠ]ΟΒΟρΡ 5 ἐγααιιοῖιι5 
1 ΞΟΘΏ8Π1,) Ομ] 1.5 3 νούβιβ δούνανῖὶ 
Ὠίορ, 1 τί, 4. 28. εἰς. 8». 9 6]1.5 
ἀταπιαῖα ᾿πΠθΠΊοΥασΐ, 6 ΒΘΌΥ]Ο, ΒῚΡ]. 
δι. 9. ρ- 409. 5864. 1π|6}Πρ]ειιτ, Β. 

14. Λύκις. κωμῳδίας ποιητής" 
ως ψυχρὸς κωμῳδεῖται" λέγει ὃξ αὖ- 
τὸν χαὶ Λύκον. οὐ οὐδὲν φέρεται. 
ὁ δὲ νοῦς " εἴπερ ποιήσω μηδὲν ὧν 
οὗτοι εἰώϑασι ποιεῖν τοῖς σχευοφο- 
ροῦσιν᾽ ἵνα τὸ ἐλ νὰ σημαίνῃ 
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δκευηφοροῦσ᾽ ἑχάστοτ᾽ ἐν κωμωδία; 
ΉΦ μα “ 

41. μὴ νῦν ποιήσῃς, ὡς ἐγὼ ϑεώμενος, 
ὕταν τι τούτων τῶν σοφισμάτων ἴδω. 
πλεῖν ἢ ̓ νιαυτῷ πρεσβύτερος ἀπέρχομαι. 

πτῶσιν δοτικήν. ἡ δὲ γραφὴ τρυ- 
χῶς" ἢ γράφεται σκευηφοροῦς 
σιν, ἢ σπεύη φέρουσιν; ἢ 
σκευοφοροῦσιν. (ἄλλως.) ἀντὶ 
τοῦ σκενοφόρους ἄνδρας ποιοῦσιν. 
ἔστι δὲ βεβιασμένος ὁ λόγος" εἴπερ 
ποιήσω μηδὲν ὧν οὗτοι ποιοῦσι, 
σχευηφοροῦντας εἰσάγοντες μετὰ 
πολλῶν. πο. δααιίηι Πἴσοθ 16- 
δα, λείπει οὖν τὸ ὧν εἰώϑασιν 
οὗτοι ποιεῖν τοῖς σχευοφύροιςβ ) 80 
εο νίάειιν ῥυοξθοιιμι 6558, ααΐ 
ΒΌΡΘΥΪΟΥἃ 5ΟΥρΡ5]} ; ΟΟΥΘ. 8} 8]1- 
4ιὸ, αι ραυτου τὸ σχευηφοροῦσ᾽ 
μαρθυς ρτὸ ἀδιϊνο, ἴῃ απὸ 1π181]1- 
δοηᾶιπιὶ 81} τοῖς. 5πη]] 118 Υ Θ]Ο558 
οοάοἱα ῬΑΥΙ5. 2890. ἀρὰ Βτ.: σκευ- 
οφο ροῦ ο΄. τοῖς. «ποα τϊτοΥ Ρ]4-- 
Οἰιῖ556 ΒΥΠΠΟΘΕΙΟ, οἰΠὶ Π8 ΡΥΘΘΟΙΠΙ 
«υϊα θη 510, Πδ πὶ ἴαο 5ΟΥρ τ πὶ 6556, 
πὐ σοΥθ ΟΡοχιαῖ, ΒΟΤΙΡ ΠΙΠΊ 4116 65, 
ἰοϑίες ὍοΡυδθο, ἴῃ ΜΜ5. 1. ΟδηίδρΥ., 
τοῖς σχευηφοροῦσι, ἴδηηοιι πῖπ-- 
ιιαπι ὥνπερ Φρύνιχος εἴωϑε ποιεῖν 
τοῖς σχευηφοροῦσι 515. ΗΠ ΟΘΡΤ: ψμαθ 
“ῬΑγγτιίοιαις ἐγέξιμεγε δοίθὲ δου δ δαγ- 
οἰπια δαλιμζατιεῖδιιδ., αὐ αθο γϑααὶ- 
αἴε ΒΥ.) πθάὰθ πα Ῥουίῖποι βΙρη]- 
Ποδίο 1114 τοῦ ποιεῖν, οη γα]οὲ 
δογιῦογθ, 56. φΟΠΊΡΟΤΙΘΤΘ. Ἀθοῖθ 116 
ἴηι 50 ΠΟ] 115: ἀντὶ τοῦ σκευοφόρους 
ἄνδρας ποιοῦσιν, ιοα ποη 6βὶ βὲ- 
βιασμένον, ᾿ξ ν]ἀθίμ 6556 ἨομἸηΪ» 
δοα υἹθ] 16 αἴᾳιια ἱπσΘηῖο 56 αἸοίιι11, 
αιδδὶ Β8]11115. 1ρϑῖβ ρΡοδιϊβ 1115, χαΐ 
Ἰπ ΟΡ Ὸ5 δ᾽ αβῃιοαϊ Β8711105 πη ἀποδηΐ, 
4ιαδηη Ἰητουρυ δίδει μι 560 {1185 
εἰδή ὅ0Π0]. δ] αβάθπι οοα οὶ Ῥὰ- 
τίει: καὶ οὗτοι, ἴα αῖ, οἱ τρεῖς κω- 
μικοί εἶσι ποιηταὶ, σκευοφοροῦντας 
εἰσάγοντες ἕν ταῖς κωμῳδίαις καὶ 
αἰσχρὰ ποιοῦντας. ϑ86α πος τι αἷ- 
οδῖ, 40 5818 ἀϊοθπάιϊπι οἱ οβῖ, 
ΒΟΥ α]1ι5, Θπιθπδηα οϑὶ Ἰθοϊΐο 11- 
Ῥγογαπι, ΒΟΥ ῃ ἀνπιατι8 κὲ ἐ αὐκιξ 
καμειψίας σκευηφοροῦσ᾽, δὲ οἱ φιαχι- 
ο 1, γοῖδ δὲ Αἀπιίροίαδ δαγωϊαπε; ἢ. 
δ. : δὲ αοα Το ατιοδ οἰ Απ}]-- 
Ἀ 5145 ἔδοθυβ βοϊθηΐ, ΡΥ ΕΥ δ Ρο- 

Π118 ΥἹΓ ῬΠΥΥΠΙΟΠτ5, οἴπὶ ῬΑ] ]δὴὶ 
1 σΟΠΟΘα 115 5ι15. Εδπὶ ἰθοϊ Ομ θη 
ῬΥΌΟΘᾺΙ ἀμθῖο δηΐθ οο]ο5 ΠαΡτΙΘΥΘ 
ΤΘΠ]ΟΥΘ5. 1111 ϑοΠο]Ἰαδίδγηι ἢ; ἢθῸ 
ΥΑΥῸ σομζιισδα κε δὲ χαὶ ἴπ ΠΡΥΪ5 : 
να. Ῥούβοῃ. ἴπ δηποῖ. δα Ἐπιτίρ. 
Ἡθοαρ, οὲ Ῥμοθηΐβ5. Οτιοα οἱ ἀθηὶ 
ῬΊασεραὶ οἱ σχκευοφοροῦσ᾽, Θχίαϊ 1ὰ 
φαΐάθπι ἴπ Οαμταθγ. 2.) διοιιΐ οἵ 
σχεύη φέρουσ᾽ Παροῖοῦ ἴῃ 1 το Β, 
εἰ οἵ ξινες σπευηφοροῦσ᾽ ἴῃ Α δὲ ΠῚ 
ἀρια Βτγαποῖϊίαππι, 1ἴθηὶ ἴῃ Βᾶνγ]- 
00, Ηἶδὶ απο 101]Θ σειν σκεύη φορ.; 
564 ἔδοι]θ ᾿πίθ]]θοῖμ οϑὲ, Πδ5 6556 
ΤΠ ΟΥΡΥΘ ΔΊ] 065 ΠΠ]ΔΥΡΊΠ8]65, ἴῃ ΟΥ̓́- 
αἴποπι, τι: ἘΣ, τϑοθρίβϑβ, πὶ ῬΥδ6- 
5ΘΥΣΠῚ ναϊρσαίδ Ἰβοίτο καὶ “ύσις ε}ιι5- 
γα] αι τϑαπίγευα νυν] ἀθυθέμῦ. 66 
ἐβπιθυθ Πάθπι ἔουπιδθ σκεύη φορεῖν 
Δα ἀπθ 1 αν οσῖπι, 1ἃ ποῦ ῬοΥβοπην 
ἔθοῖβδ6 ΔιιοΟΥ ᾿δεὶ ΤορΥδθιιβ , οἷπὶ 
σκευηφόρος αἰσαίαγ ργὸ σλευνοφῦ-- 
ρος, Πα δ] 55ουα 8 πί άθσο πὶ ᾿δχἰ- 
90 βΎδΆΘ0Ο. σετίβ ποῖ βου μάτι 
οἱ σκευοφοροῦσ᾽, 56 ρΥΌΡαπαα ἔπιπι 
βουρίιγα, ἃ ΘΟ ΟΠ] 8516 ΘΟΠΙΠΊΘΠΊΟ - 
χαΐα, {1801 ἴτπᾶ Ομ ΡΥΪβοὶβ δα]- 
τἰοηΐθις Βαθθὲ ΠΡΘΥ, 7551: ἩΟΒΕΤῸ 
ΘΟ]]αἰτιβ Ῥαυῖβ]5., σκξύῃ φέρουσ᾽, 
ῬΥο καὶ “ύσις αιξοπι βδ'πθ σοπέγο- 
γογβῖα ΡῬοπδηάππι δϑὶ χε “ύσις. 

17. σοφίσματα 5ιιπῦ σοπιῖοα 
Ἰηνϑηΐα δἰ αυ ποῖα, α418118 δηὲθ ἀ6- 
ΒΟΥ αΥ. Β. 

18. πλεῖν. ΟοΥΐηΐῃις 6 Ὁ 4]. 
Ρ. 59. ᾿“ττικὸν καὶ τὸ πλεῖν ἀντὶ 
τοῦ πλέον, δεῖν ἀντὶ τοῦ δέον. 
ἹΜοουὶς “πλεῖν 2) μυρίοι ᾿Δἀττικῶς" 
πλέονες ἢ μυρίοι Ἑλληνικώς. 5ατα- 
{τ ΘΧΟΙΊΡ πΠ| 8 Ρ[ιῖ, 1184. οσσιιγ- 
ΥἱΣ πλεῖν (6:181} Γ,γ5. 589, . Β:. 16 πὶ 
90. εἴς, 5610]. : : πλεῖν ἢ νεαυ- 
τ ᾧ- παρὰ τὸ Ὁμηρικὸν αἵἷψα γὰρ 
ἐν κακότητι βφοτοὶ καταγη- 
ράσκουσεν, καὶ ἐν ὠμῷ ἡ) - 
ραξὶ ϑῆπε (Θάγ85. ο΄, 857.. διὰ 
τὴν ἀηδίαν οὖν γηράσκω, φησίν. 
ΒΙΠΜ τον Τιαὐταΐ σοπέαωπε ἀἰοιιηξ Ῥτο 
οὔϊο δεῖ πιο] βία, 



Ἔ ἢ ΠΡ ΑΧΊ ΘΝ: 

20 

19 

φΦ' ΄ τσ, δι. ὃ , ς . 
ὦ τρισκακοδαίμων ἄρ᾽ ὁ τράχηλος οὑτοσὶ, 
Ω΄, ’ὔ Ἁ Ἂϊ, Α ᾿ 3 » -" 

ὅτι ϑλίβεται μὲν, τὸ δὲ γέλοιον οὐκ ἐρεῖ. 

21. εἶτ᾽ οὐχ ὕβρις ταῦτ᾽ ἐστὶ καὶ πολλὴ τρυφὴ, 
ὅτ᾽ ἐγὼ μὲν ὧν Ζιόνυσος, υἱὸς Σταμνίου, 
αὐτὸς βαδίξω καὶ πονῶ, τοῦτον δ᾽ ὀχῶ, 
ἵνα μὴ ταλαιπωροῖτο, μηδ᾽ ἄχϑος φέροι; 

οὐ Ξ4.οὐ γὰρ φέρω ᾽γώ; 
21. 

͵ΜΞ4. φέρων γε ταυτί. 
21]. 

͵Ξ4. 

πῶς φέρεις γὰρ, ὅς γ᾽ ὀχεῖ; 

τίνα τρόπον; 
βαρέως πάνυ. 

21. οὔκουν τὸ βάρος τοῦϑ᾽, ὃ συ φέρεις, ὀὔνος φέρει; 
ΞΑ. οὐ δῆθ᾽ ὃ γ᾽ ἔχω ᾽γὼ καὶ φέρω, μὰ τὸν 41 οὔ. 
41. πῶς γὰρ φέρεις, ὅς γ᾽ αὐτὸς ὑφ᾽ ἑτέρου φέρει; 

80 θ7.4. οὐκ οἶδ᾽" 

19. ὃ Ξανϑίας ἀχϑόμενος ἐφ᾽ ᾧ 
βαστάζει φόρτῳ λέγει. 8. 

1, Τπ βουνα!ηπι Ἰοσαῖιι5 ΒΘΟΟΠιι5 
Δηβο]θ ἐἷ5 ἂὸ πιο] 1551Π|1 αἱ 6556 
ΘϑῖηΠῸ νΘῊ1, Οἰτπὶ 1056 ἀοχηίητϊι5 Ρ6- 
α1)015 ἸΘῪ ἔδοϊαῖ, 

22. υἱὰς Σταμνίου. δέον εἰ- 
πιεῖν υἱὸς “ιὸς; υἱὸς Στα- 
μνίου εἶπε παρ᾽ ὑπόνοιαν, ἐπει- 
δὴ ὁ οἶνος ἐν σταμνίῳ. βάλλεται, ὁ 
δὲ “ιόνυσος εἰς τὸν οἶνον ἀλληγο- 
ρεῖται. σταμνία δὲ καὶ στάμνους 
τοὺς ἀμφορεῖς τοῦ οἴνου φασίν. 
ἔπαιξεν οὖν, ἐπεὶ ὁ κέραμος ἐν ξαυ- 
τῷ βαστάζει τὸν οἶνον [καὶ φέρει]. ὃ. 
93. ὀχώ. ὀχεῖσϑαι ποιῶ ἐπὶ 

ὄνου γὰρ ἦν καϑήμενος. - 5. 

26. ταυτί. τὰ σκεύη. 
Ω7. ὀὔνος, ἱ. 6. ὃ ὄνος, Ἐπιβταίῃ. 

δα Ηοτη, Ρ. 488, 10., Ρ]Υπηδθαιιθ 
686, νει. ΑΥἰβιορμδηῖδ, ὨΪ51] ατιοα 1Ππ 
ἀοσθοπῖμ Ρθοσδηῖϊ; ΠΕῸ ΠΙΪΓΙΠ1, 68 ΠῚ 
ΒΟΥΙρΡΙΌΥΘΔηι Ῥ]δοιιῖθ56 νἱσγὶς ἀοοΙ δ; 
ΟὈ] 5Θητο 86 ΡΘΥ 56 οοπδγιαῖ Υ- 

ἴσα], 51] 1 ΠΈΘΥ 168 ὀὐδυσσεὺς Ῥτο 
ὁ ̓ Οδυσσεὺς δριια ϑορῇοοίθηι οἱ 6}1|5- 
τη αἱ 6]18 αἰ σαηξην, ΟἸοη ἴδηι ἔα ΠΊΕ Π 
ἴῃ ἀποριις οοὐᾶ. Μ|58. » Ἀδνεπηδῖθ 
αἰαῖ ΕἸΒΙπρδπϑῖ; Ἰδρίξισ ὄνος, νἱ- 
αἀδπατιπι εϑὲ, δὴ Ἰοὺ ἰπηϑὶς 1 15 
γ ΥΒ15, (αἱ ἀἀϊθοῖο αὐιίοα]ο ρεγοδῖ: 

ὁ δ᾽ ὦμος οὑτοσὶ πιέξεται. 

πϑτῃ ὄὔνος 6Θδ5ὲ 1116 ἀϑβίπιιβ, {ιο νε- 
ἩΙΓῸΥ 5ούνγιιβ: ὄνος αἰιΓ 6 1 41|ν15 

Θϑἴηιι5. 1π|6]]1ρ]ει.) οἰαὶ Ποιιγαῖθ 
αἸοὶπ5, αὖ αϑίπι5 ἀρὰ Τδυθμ αστα 
ΟΠ ἈΠῸ ΙΟ00: «πο σοην]οϊππι ἴ6- 
οὐΐβ νϑυθίβ Χϑηΐῃῖδθ ἔδοθσθ νίάθα-- 
ΤΥ Βδοῦλπ5 ρσορίογδα, αιοα 86 
Ῥ͵Ὸ βἴι]το ἴθ ᾿ηποθῖο ρουϊέ. [,6- 
πὶ δδᾶθηι ἈΠΊ}}] συ ΐαΐθ: σιογισιθ ἤος 
οτιμ5.}). φμοᾶ ἐμ ἐ Ατεν αϑίγιιε5 (ἴτε 
Τίι5ο]) ροτία: 9 ἜἝδτη, πὶ ἔϑ]]ου, 46- 
Τρηάδης οοπίιταθ] τα ΒΟΥ ΤΠ 115 ΓΘ ΠῚ 
ῬΥΟΥΚΙΙ5 πθσαῖ, δἰ πὶ 1 ͵ Θ᾽ σᾶ 40 
ἸηΓοΓροβῖῖο, 410 ΙΧ Οριῖ5 δσδῖ, δ] 
181] Αἰ Ππα νοἸθθαῖ, τι π 56 ἔβη θη 
ΟἾΙ5 51Π1ΠῚ ΡΟΥΪΔΥΘ, οἰϑὶ νεμδι Υ 
αϑῖπο. Ῥοϊθϑβί διιΐθηι δἰϊαπὶ ἢ γΟΟ 6 
ὄνος 1ῃι6]][ρὶ δϑίμιιβ Χαη δα: ε1- 
σαϊάθηι θθη8 τηοηϑὺ Β αἰ 8 ΠῈ 115 
δα ὅθορῇ. ῬὨΠοοῖ. 888., 4ποιδα 16 
ἦπ ΔΥΓΙΟᾺ δρΊθοῖτι ῬΥΟΟΘϑβϑυϊηὶ 
νϑίθυθβ, 6Χ 10515 ΠΡΌΥΟΥΤΙ ΠῚ ΘΕ π|0- 
Ταϊτη ΘΧΘΙΠΡ]15 ἀἸ 5 Θ ἢ 11} 6556, Π60; 
αὐτάαιτα πιοάϊπὶ Θχοθῦθυθ πο- 
15 νἀθδίμ, βίαι πὶ πα η απ; οὗ, 
ἨοΥπιδηηΐ απποίδία δὰ Οβαΐρ. 
Οοἱ. 92. 

80. πιεέξετεαι. κατηνέχθη ὅμως 
μαὶ αὐτὸς ἐπὶ τὸ πιέξομαι. 8. 
οἵ, 8. Αὐ τὰ Βα ποβίου παρῳδεῖ 
Δ]1ο5 Οοιηΐοοβ; 4ποα Τὴ Ἶ11118 ἵπ16]- 
Ἰοχίϑϑα νἱἀθιι 5010], 

Βι4 
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41. σὺ δ᾽ οὖν ἐπειδὴ τὸν ὄνον οὐ φής σ᾽ ὠφελεῖν, 
ἐν τῷ μέρει σὺ τὸν ὄνον ἀράμενος φέρε. 

534. οἴμοι κακοδαίμων ! τί γὰρ ἐγὼ οὐκ ἐναυμάχουν; 
ἢ τἄν σε κωχύειν ἂν ἐκέλευον μακρά. 

88 41. κατάβα, πανοῦργε" καὶ γὰρ ἐγγὺς τῆς ϑύρας 

82. ἐν τῷ μέρει; ἐν μέρει, ἀνὰ 
μέρος, χατὰ μέρος, νἱοίδοίπιν Υ18 6, 
81 1811 αβδὲ, Β6. εοὲ Ε]π1}5]. δᾶ Ετ- 
τὶρ. Μίδα. 918, δι: ἀντὶ τοῦ κατά 
τι μέρος, ἢ ἐν τῷ ἴσῳ μέρει κατὰ 
τὴν ἀμοιβὴν βάστασον τὺν ὄνον. 

3. τίέγὰρ ἐ, ο. ἐναυμι.; πρὸς 
τοὺς χρόνους, ὅτε τῷ προτέρῳ ἔτει 
(οἸγιῖρ. 932, 406. ἀητὸ Ομ χῖβῖ. πϑῖ,, 
6} Ρεϊορ. 8110 96.) ἐπὶ ᾿ἀνετίνου 
Ὠάντιγένους:: νϊα. ΘοΠ ΘΙ 46Υ. δα Χο- 
ΠΟΡΗ. Ἡϊκξοτο ὅτ. Τ Ὁ... 97.) [ὅτε] 
περὶ ᾿Δργίνουσαν ἐνίκων ναυμαχίᾳ 
οἱ ̓ ϑηναῖοι συμμαχούντων δούλων, 
προχαχωϑέντες ἄλλαις ναυμαχίαις " 
οὗς ἐλευϑέρωσαν. (εξ, 649.) πρὸς 
τοῦτο οὖν χαριεντιξόμενος λέγει», 
ὕτι εἴπερ ἐνεναυμαχήπε ἐν-: κῶν ἀφεί- 

μην ἐλεύϑερος, ὧστε οἰμώξειν ἂν 
ἔλεγόν σοι. ἡ δὲ ̓ Δργίνουσα πόλις 
τῆς Αἰολίδος, ἀντικρὺς δὲ Δέσβον 
κειμένη καὶ ΠΠανίας καλουμένης 
ἄκρας. 5. ὅζ:δβῦο 18, 2., οἀ. ΤὍιο}- 
Ὠἷτ, 8. Ρ». 1597.: Δηιτυλήνη δὲ κεῖ- 
ται μεταξὺ Μηηϑύμνης καὶ τῆς [α- 
λίέας, ἡ μεγίστη πόλις, διέχουσα τῆς 
“Μαλίας ἑβδομήκοντα σταδίων, τῶν 
δὲ Κανὼν ἑκατὸν εἴκοσιν, ὅσων καὶ 
τῶν ᾿Αργινουσσών" αὲ τρεῖς μέν εἰ- 
σιν οὐ μεγάλαι νῆσοι, πλησιάζουσι δὲ 
τῇ ἠπείρῳ, παρακείμεναι [δὲ] ταῖς 
Κάναις. Ῥγοπιηοπίογχ 1ΠΠπὰ ἃ Ῥέο- 
Ἰεπιᾶθοὸ 4ιοσιιθ νοοϑίῃγ ἤανία, 
Ξβα ἃ Χοπορμοηΐθ “ῆαλέα, 48 
ΒΟΥΙρΡίΏσΘ ΟΟΏΠΥΠΊΔΥΙ ν]ἀθίμγ 5 γα-- 
Ῥοη5. 6 ΠΟΙΏ]ηΘ6 ᾿ϑἰδύπὶ 1η511-- 
Ἰασιμλ σαργα αἰχίπηι5 δὰ ΘΥριιΠΙ, 
ξαθυΐϊαθ ποῖ. ὃ, ΑΥὐρίπιισβϑθ δἰ Ἰθηὶ 
ΟἸσοσομὶ Δασϊαπὶ εὐ ΡΊΊη1ο, γϑοίθ- 
4118 5816 ᾿ἀργινοῦσσα ἀϊοίϊυι, 51οαξ 
πτεροῦσσα: 5εα ΠΟΥῚ ρΡοϊεβὲ, τὸ η6- 
ΞΌΪΟ 4 8Πὶ δ] ἰᾶπι|, ἔογίαβϑθ ἔα |58Π|, 
θα Ῥυορυ δ} ΠΠς, ΔΗδΙ οϑἴϑηι 56- 
οὐ δαδυίηςΣ 8680], οἱ Χοπορμοι 
1... 1.,. ἈΡὲ ΡῬσοθιλιπι πὰ πᾶν8]16 
ἀθβου τίσ. Οπμδυθ Π1}1] χηιἕα-- 
νἱ, --- ϑθῦνὶ Αἰ βθηϊθηβδίασ, ργᾶθ6- 

τηΐο ΠΡασ α 5 Ῥτοροξίίο, Ῥυΐπιηπι 
τα] ταν υαπὶ 86 ΝΜ] Υδίποποθιη, ἀθῖη- 
ἀθ ἴῃ 6110 δίῖσαϊο, πὲ διισΐουθβ 
βιηΐ Ῥαιιεϑηΐαβ 1, 82. δὲ ΤΒπου- 
αΙά6ς5 7,11. ; φαϊπιοβ οΡἐϊπαῖὲ εἰΐαπι 
δριὰ Ἀοπιάποβ. νἱάθ ὅ8Ρ. αα Η.1., 
οἵ, σιθπι δὲ ΧἝμΟΡμομΐθηι Ἰαιιᾶδεὲ 
Ζευμῖιδ, ῬαΙπιθσίαπι Εἰχθγοϊξαιξ, Ρ. 
61.:; ᾿ΐδπι Ο. Ο. 8. ΚὄρκἭιπι, νἱ- 
χαπι οἷατίσεππαπι ΠΡτὶ ΝΒ μἰδαὶ 
αθ σβριις ρυύϑϑοὶβ (βεβολγεὶδ. ἀδ5 
λαμωοίϊολοτι ---- Ζιδέαπιαιο5 ἀοτ Οτίθ- 
οὔεπ, 1. ΤῊ.) Ρ. 890. Μίοπειε γεὶ- 
ΟΚοσιις δα ἢ. 1.) δὲ πιαχίπηϑη ἤθη 6 
ΑἸ μΘηἸ θη βιπὶ ἴῃ Ρ6 110 Ῥεῖορ. νὶ- 
οἰοχίαπι, δὲ ϑ'πι] ἸσΠ ΟΠ ΟΞα πὶ 
ΒΌΡΡΙΙΟΙο αὐξθοὶὶς ᾿ρϑοσαπι ἀποῖθι5 
Ῥτορίοτθρα αιοὰ ᾿ΐθθ ἱπιρθαϊῖ 
ὩΠΟΥΟ5 ΠΟΙᾺ ΞΕρΡδ]βδθηΐ, ἴῃ ΟΥΘ 
ὈΠΊΪΠ ἐιι1556. Οπὶ ΡῬδιιοῖὶα Ροϑὲ 
ΣΙ ΘΠΒΙΡι5 (,, θη 616 ΘΟ] δ ΐ τννᾶῦ 
ἴῃ] ΠΘΟΘΠΡΟΥ, 6645 δι 10 Κ ἱπὶ ΕῈ- 
ῬΥμδΥ,") παθο σομπιοθᾶϊα ἀρ ουθγ. 
ὉΣ, ἀπηοῖ. δα 191. 

84. ῬΙαὲ. 877. οἴμωξ᾽ ρα σύ. Ἰθὶ 
ΕἸΒΟΒ στ : 2, ἰδὲ νῸΧ π1816 ρυθοδϑη- 
115. Νίϑηι τιξ 15, 4] δἰ 1ο οπιηΐα 
θομᾶ σολἐϊη 5 ΘΥΘ να], διῖηι 7] ὲ 
χαίρειν, ἴΐα 15, χῃϊ 8]]οΐ οπιηΐα 
τη818 βοοίάογθ οαρὶξ, διαπὶ 7186 ὲ οἷς 
μώξειν (5ϊοιὲ ἢ. 1, κωκχύειν), ἢ. 6. 
Ρίογατε: ποθ Ἡοταὶ. δαΐ, 1, 10,91. 
)μὖσο ρίογατε δβϑὶ πιαῖδ ορἕο, τ ΣΡ. 
οὐχ. οἵ. ΟΥααα. δὰ Ηοχαῖ, Ἐροά. 
σιν. 7:5 Θ᾽; 

85. κατάβα. τὸ 1: ὅτι κατά- 
βα φησί. πρὸς τοὺς ἀξιοῦντας, ὅτι 
κατάβηϑιε λέγεται μόνως. (Ἱα. 

ἹΜ δίῃ. βυ. ὅν. ὃ. 225. ποῖ.) τὸ δὲ 
πανοῦργε ἡμεῖς μὲ ν μετριώτερον 
φαμὲν, ᾿ἀττικοὶ δὲ ἐπὶ σφοδρᾶς 
ἀτιμίας. 8. Ηοο ποι δᾶ νἱνιιπι στϑ- 
βϑοδῃάμπηι δῖ, 56 Ρεὺ Ἰοσιπι Β8ο- 
Ομ. ναΐγαπι 5θυν Παπὶ ΔΡρΡε] αὶ 
πανοῦργον φογδογοπεπι, διρμείζδμδε, 
δολθέμε. -- τῆς ϑυρ α 9: Ηρητ. 705- 

5115 ΝΜο] θα ἘΕΗΙ τ Ῥᾶριπι Αἱ- 
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Ι ἤδη βαδίζων εἶμι τῆσδ᾽, οἵ πρῶτά μὲ 
ἔδει τραπέσϑαι. παιδίον! παῖ, ἠμὶ, παῖ! 

ΗΡ. τίς τὴν ϑύραν ἐπάταξεν; ὡς κενταυριπῶς 
ἐνήλαϑ᾽, ὅστις. εἰπέ μοι, τουτὶ τί ἦν; 

40 21. ὁ παῖς... 
Ξ 4. τί ἐστιν; 

21. οὐκ ἐνεϑυμήϑης... 
4. : τὸ τί; 
21. ὡς σφόδρα μ᾽ ἔδεισε; 
5. νὴ «Ζἰα, μὴ μαίνοιό γε, 
ἩΡ. οὔ τοι, μὰ τὴν Δήμητρα, δύναμαι μὴ γελᾷν, 

καί τοι δάκνω γ᾽ ἐμαυτόν" ἀλλ᾽ ὅμως γελῶ. 
41. ὦ δαιμόνιξ, πρόσελϑε" δέομαι γάρ τί σου. 

τἰσδθ, πρὶ ἑη αῖα5 6556 Ἰ οἰταν Ἐξ Υ- 
εἰι}85 Ἐλευσινίοις τοῖς μικροῖς, Ε}115 
δταῖϊα ρυϊτηθτη ᾿πβι 115, Οοἴπὶ δὰ 
τηδῆοτα πὸπ ροββεῖ δαχαὶ Ρογο- 
δυίηιιϑ. ΤοΡΙ πὶ ἸΡῚ οὐδὲ Ηϑγ- 
οὐ ς ἀλεξικάκου, οὲ κἰδέιια Πευοΐβ, 
οριις ΕἸθδαῖς (2), οὐ]ὴβ5 ῬηΣθΙας διξ 
αἰξοίρα!5, Εἰ ἀϊνθυίθυθ νἱδίουθβ, 
Ῥυϊιβαιιαπι Ρευϑαμὶ ΤΕΥ βαπι δὰ 
Οτοὶ δάξτυσι 1π Θοοϊάθηΐα]} τηδΥ-- 
δίηθ οὐδνὴβ ἐθυύσϑτιιπη. 910 2116. οἵ. 
466. οἴ αὔρα. ξυθι]δθ. 1η 1 1:0 - 
πϑῖὰ ἰδέα Ηθγου]5 5610]. οοπι- 
ταθιουαὶ οἴΐϊδι αα Ρὶμι, 846. εἱ 
1014. οοἴογιμι πὰ Ρ8σοὸ ἀϊοίο Μ6- 
Ἐπ 6, 486 Ῥαυβ5 δϑὲ ΑἸ ΠΘΠδΥΠΊ, ἃ 
4πῶ Ροτίαᾳ αιιαθάαπι ἘΥΡῚ5. 8ΡΌ6]- 
Ἰωῖα οϑὲ εσθρεθηΐυοηθπι νϑύβι5, Π6- 
χηϊδίοο]ς αιιοαιιθ ἀοπη5 ἔπ, οἵ 
8} 6δὸ δχβίσχιιοξαμη ἐθιη ρ] πτη ᾿ ρτέμε- 
δος ἀριστοβούλου: νἱάθ ᾿λργαχα 
ΤΝΠσοπίαμιτη, ἃ Ο, Ο. 8. Κῦὔρκίο 
οὐϊξαμι. 46 σϑριι5 σύδθοὶς Ὁ, 149, 

96. εἶμε. πορεύσομαι, τιῖ γεοίθ 
Ἔχρομῖξ οἴοςβα, 87. οὗ -- τραπέ- 
σϑαι, 4ὸ ρῥυληπιη ἀθνθυύίθυθ 7115- 
5:15 β!ιπ|. ἔδεε ρΥὸ δεῖν τιῦ Ῥ8 551 
ἐηρουΐθοία δ δου βὲι ἩἸΒΌΥΡΘΏΤΕΙ, 

87. ἠἡμὶὲ ργο φημὶ Αἰιϊοιιηὶ οδϑί, 
5ϑα ἴδηι! αΥ6: ΘΕ 16 ΘΌ τ 510 ΤΥδ- 
διοὶ. νᾶ, α1)}5 Ἰδιιάδηϊ, Εἴγπι. ΝΙ, 
Ρ:- 416. 96., Ζομδε. 1. ρ. 994.; 
τἴοτα Ναιῃ, βου. δύ. ὃ. 209. ποῖ. 4. 
88. κενταῦυρ. ἀντὶ τοῦ ἀκόσμως 

καὶ υβριστικῶς, ὅτι καὶ οἱ Κέν- 
ταῦροι ὑβρισταί. καὶ τοῦτο οἷδει 

Ἡρακλῆς ἐκ τῆς πρὸς αὐτοὺς μά- 
χης. Ἐπ δ. 

89. ὅστις ἐνήλατο, υἱ 586 06 ἐπ- 
16] Πσοπάα βηΐ νευρα ΡΥΆΘρΥθ558, 
γῈ] βαεχαθηῖῖα. νἱα, ᾿Ἰηἀ6χ Εαγῖρον, 
δἰ ἢρεῖβ. παΐπιιβ σοῖο βι ρ] δε ἐστὶ, 
βῖνε ἦν.--- τουτὶ τί ἦν; φωϊά λος 
65:2 χωΐϊὰά ἄοο 5ιδὲ νωΐε9 οἵ, ῬΊαῖ. 
ϑυρ. 80, 7. εἴο. 

40, ὁ παῖς, ὦ παῖ. νιά. ΔΉ. 
δΥ. δύ. ὃ. 9192. 1. εἴς. 8.: ὁ Ζ2ιό- 
νυσος νεύει πρὸς τὸν Ξανϑίαν, παὶ 
λέγει μειρακευόμενος, ὡς δείσαντος 
αὐτὸν τοῦ ᾿Πραχλέους. καϑόλου γὰρ 
τοιοῦτον εἰσάγουσι τὸν “μόνυσον, 
καυχηματίαν. 

41. μὴ μαίν. γε. ἀντὶ τοῦ ὑπέ- 
λαβέ σε μαίνεσϑαι ὁ Ἡρακλῆς. (πιο 
ΤῊ ΘΏΘΥ ΟΪ6 πιθι τ 6})8:, Ἠ6 158} 7ΥὙ65, 
41 ἴατα ΓΘΥΘΟΙΓΟΥ Ρυ]5αγεῈ5 ξοσοβ.) 
5. 9) 

42, μὰ τὴν Δήμητρα. τνἱάϊοσι- 
16: π8ηὶ 1 ]ΠΟΥΘ5. ΡΕΥ͂ ΘΥΘΥΘΠῚ 5]- 
να βοϊαῖ, μὲ ἢ. ]., βίνβ οἵπὶ ῬΥο- 
βουρίηδ σοὨ] τη οἴ 6 ΠῚ, τι Τ᾽ Βα βηλορῃ. 
889.. 904. νὴ τῶ (ϑεω), γάτα 50- 
Ἰερϑηῦ, 1τθπὶ ἈΕῚ )΄απϑην, Ηθοα- 
ἴθι, ϑμθγθηι. νἱᾶ, ὅρ. δᾶ Ρμιΐί, 
764. 5165 οἴδπὶ ἄθϑοιις 627, Εἰ ΥΊρΡ. 
1157... υρὶ να, δῃμποῖ. 

48. καίτοι ὃ. ἐμ. Ἰϊριατα δι 
Ἰαῦγα τπογάρς, τ συἱαρδῖ. --τ 6. 
Βιΐδιιι σοῦπούθ ρυπαι ϑδιπαάθὶ 
Ἡδγοι]οβ, ἀεϊμάθ νέο ἔπ νεμε- 
γαθηΐθιν σαΟ τι ΘΥατηρὶξ. Β. 

44, ὦ δαιμόν εξ. ποίαν οχ Ηο- 
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45 ΗΡ. ἀλλ᾽ οὐχ οἷός τ᾽ εἴμ᾽ ἀποσοβῆσαι τὸν γέλων, 
- - “ » 

ὁρῶν λεοντῆν ἐπὶ χροκωτῷ κειμένην. 
τίς ὁ νοῦς; τί κόϑορνος καὶ ῥόπαλον ξυνηλϑέτην; 

ποῖ γῆς ἀπεδήμεις ; 
ΕΊΣ ἐπεβάτευον Κλεισϑένει. 
ἩΡ. κἀναυμάχησας; 
41. καὶ κατεδύσαμέν γε ναῦς 

50 τῶν πολεμίων ἢ δώδεκ, ἢ τρισκαίδεκα. 
ΗΡ. ἀφώ; 
21 νὴ τὸν ᾿ἀπόλλω! 

ἘΡ. κἀτ ἔγωγ᾽ ἐξηγφόμην. 
21. καὶ δῆτ᾽ ἐπὶ τῆς νεὼς ἀναγιγνώσκοντί μοι 

6 Αἰἰοΐβαιιθ σομρο]]Δ 1015 
δθηῖις, φποα απ Β᾽δη 16 115 {π181Ὶ 
γδϑοθηὶὶς 6556 δἷΐ Εὐηθϑίϊιβ 1Π 111- 
αἷσο Μη ΟΥ̓ 1] πὶ ΘΟ ΟΥ̓Δ ΕΙΟΟΥΤΠΊ. 
Βροΐθ Ε. Α. ὙνΟ]Πιι5 δα Ρ]αΐ. ϑυπιρ. 
88.: »ὦ δαιμόνιε, Ὠΐομῦ νυν 7εἰία, 
ννῖδ ΕΙοἰπ πἀπὰ Απᾶγθ ἈΡΘΥβθίζθῃ : 
ΕΠΘΥ ΠΟΟΙ νὲσ δότε, ΟΡ Ίθίο. Δπι ἢ 
85 ἄθῃ δυϊθοῃϊβομθη Αἰιξάγποῖκ 
Ὡ]ΟΠ  - οὐβομδρξι, Π ε56 πη6 ἔΠ- 
66. Αηγράθῃ, ὦ ϑαυμάσιε, ὦ 
μακάριε τι. 8.» ΟΥ̓Δ] ρα α16 Βοβεϊη- 
τητι᾽ ἸΠΥΘΥ Βραδιξπηρ ἀπγοῖ ἀθπ 
Του (65 Βράθμάθη, ἀεγο]θο θη 
δ. ὈΠΒΘΥΘ ΘΡΥϑομθ παῖ.“ οἔ, 
175. εἴς: 

46. “ιονυσιακὸν (Ξθα δἐἴδπι πι- 
ΠΕΡ ΓΘ) φόρημα ὁ κροκωτός. (Νο- 
τθι 1118 ἰπηΐοσα 8 οὐοοθο Πδριξ 
ΟΟΙΟΥΘ, 4π0 ἔμ ἐϊποῖα. νἱᾶ, Ὑ1- 

βοοῃΐ. Νῖτι5. ΡΙο - ΟἸ θη, 1. Ρ: 82. Β.) 
ἐφόρει λεοντῆν, ἵνα ἡ ὡς Ἡρακλῆς 
εἰς. Εν. 8. ΤΑ͂ΡΘΥ Ῥδίϑυ ἂρ. ΑἸ πθῃ. 
5. Ρ. 198.; πηοηθηΐθ ὅρ., χιτῶνα 
πορφυροῦν ἔχων διάπεζον καὶ ἐπὶ 
αὐτῷ κροκωτὸν διαφανῆ. Β6.: ,,78], 
ῬοΙ]ΐαχ 1. 4. ο. 18. (Ξθοῖ, 117), ὩΡῚ 
881: 46 ν ΘΒ θτι5 ΘΟ] ΟΪ5 εἰ ἰγαϑοῖβ Ξ 
ὁ δὲ Ἀροκωτὸς ἑμάτιον. Φιόνυσος δὲ 
αὐτῷ ἐχρῆτο. Ῥγορτίθ πιμ]θυιιπὶ 
εβῖ: ἦπ Τγ5,44, κροχωτὰ φοροῦσαι 
(ιροκωτοφοροῦσαι). 864 αιιΐα Βες- 
ΟἾτΒ Οὐδὲ ξουπιοβιβ, Ὠ10 1115 οἱ εἴ- 
Του] 8 15, 5] ΠΊ 116} γϑϑεϊιπι δ56- 
Υἰϊτς οἷο. οἵ, ΤΠεβπμ. 959. 5644. 

47. κόϑορνος. ΑΔ] ρα θη ἐμ ηΣ 
πα] ΡΥΘ, 584 νεῃδίοσιμι 4018 

(στρ. ἘΠῚ, 7,.92,, ρας 1. 361.) 
οἱ ἱταβοοθοταμι,, 4ιοα οΥΏτα νίη- 
οἴεμθαῖ. νᾶ. 5}. 8.: ἐκπλήττεται ἬΝ 
Ἡρακλῆς ὁρών τὴν ἄτοπον ταύτην 
σκευὴν; καὶ ὅτι τὰ ἄμικτα ἔμιξεν. 
ὁ μὲν γὰρ κροκωτὸς καὶ ὁ κόϑορ- 
νος γυναικεῖά ἐστιν, ἡ δὲ λεοντῆ 
καὶ τὸ δόπαλον ἀνδρῴα. 

48. ποῖ γ. ἀπεδ.; φμὸ ἐεγγα- 
τιπι ῥγοΐδοίμ Θγᾶδ᾽ ἀπάθ εἴα οἵ- 
μαῖὰβ δανθηΐβ2 -- ἐπ. Κλεισϑ ἐ- 
νει. παίξει. λέγεται γὰρ καὶ ἐπὶ 
νεὼς τὸ ἐπιβατεύειν, καὶ ἐπὶ συν- 
ουσίας κατὰ μεταφορὰν τῶν ἀλό- 
γων ζώων ἃ ἐπιβαίνοντα συνουσιά- 
ξει. Κλεισϑένης δὲ ὁ Συμβυρτίου 
ἐπ᾽ αἰσχρότητι κωμῳδεῖται.. ἦν δὲ 
λεῖος τὸ γένειον" διὸ καὶ εὐνούχῳ 
εἰκάξει αὐτόν. - ἐστρατήγησε δὲ 
νεωστὶ καὶ ἐνίκησεν οὗτος. ὃ. Ν- 
ϑοῖο 40 διιοΐοσθ πος ἰτδάδὶ 8.:; 
Πϑιὴ δχ Ποὺ σιαϊάθηι Ιοσο ποι εἷς 
Ποῖΐιγ, οοἴθγμαμπι οἷ. 8398. Βγτ.: Οἰ-- 
δέλοτιοτι ἐπιβοοτ αἱ, ταν αιιαι οὶ ὭΔν 15. 
Ταϊδϑαὶ μος Ἰη5Ι αἶα ΠΟΙ] 6’ εἴο. 

51. σφώ; ὑμεῖς, οἱ ϑηλυμανεῖς; 
8]. Βγ. ΜἹοΐοΥ, κατ᾽ ἔγ. ἐξ. σκώ- 
πτει τὸν “Διόνυσον: καὶ ἐγὼ, φησὶν, 
ἀνέστην ἐξ ὀνείρου" δηλῶν ὅτι ὄναρ 
ταῦτα ἔπραξεν. οἱ δέ φασιν» ὡς ὁ 
Ζιόν. ταῦτα λέγει κι ἔ. ἐξ., ὡς τῶν 
ἐπίτηδες ψευδομένων ἐπιλεγόντων 
τοῦτο. καϑ' ὃ δηλοῦταε, ὅτι ἐνυ- 
πνίῳ ἔοικε τὸ λεγόμενον. --- ὃ, ος 
ααϊάθπι πιΐητι8 ΡΥΟΡΆΡ116. Οεΐθ- 
χα Θοάρ Ῥγόνούρίο (ωπαᾶ εἰαπιῖς 
ὀγισαοίμε 10) οἰΐαπὶ ΟΘΥΠΊ81)05 
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τὴν ᾿Αἀνδρομέδαν πρὸς ἐμαυτὸν, ἐξαίφνης πόϑος 
τὴν καρδίαν ἐπάταξε πῶς οἴει σφόδρα. 

55 ΗΡ.πόϑος; πόαος τις; 
ἌΨΥ 
ΗΡ. γυναικός; 
21. οὐ δῆτ᾽. 

. ἀλλ ἀνδρός; 

ΤΡ. 

ἀταταῖ 

σμικρὸς, ἡλίκος Μόλων. 

ἀλλὰ παιδός; 
οὐδαμῶς. 

ἢ 

ξυνεγένου τῷ Κλεισϑένει; 
41. μὴ σκῶπτέ μ᾽, ὦ δέλφ᾽ ̓  οὐ γὰρ ἀλλ᾿ ἔχω κακῶς" 

τοιοῦτος ἵμερός μὲ διαλυμαίνεται. 

ΟἸΐπι ἰι505 6556, 6χ Ασυίοοϊαρ ρυο- 
γϑυθογαπι ΠΡΥῸ 1πἰ6]]1σ]τιγ., πα 
ταοπιῖς ΟΟΠ ἶϊι5.), 41 μᾶπο ἔδθρι- 
δὶ ΘΟΥΙΏΒΏΪΟΘ νουτ. νᾶ ὕοῖΐ. 
«““ετίοοϊαθ “Ιπιάθ᾽ ἐογὶ ροππιθίτιεσ ἀδμέ- 
δοΐοτ ϑρτίοϊμνογεέον τι. 8. 1.0. Ἐ15516- 
Βθη 1529, ΒΙ. 124. 

53. τὴν ̓ ν δρ. ΤᾺ ΒΌ]ΑΠΙ Ἐπγτρὶ- 
ἄθα, ου͵]5 ΠΟΗ Ρᾶμοα εχίδπὶ 
ἔγαβυπθηΐα. ὃ.: Διὰ τί μὴ ἄλλο τι 
τῶν πρὸ ὀλίγου διδαχϑέντων καὶ 
καλῶν, ὙὙψιπύλης, Φοινιασῶν, ᾿4ν- 

τιόπης; ἡ γὰρ ᾿ἀνδρομέδα ὀγδόῳ 
ἔτει προῆκται. (ΟἸΥπΊΡ. 91, 8., δπῖθ 
ΟἸγχῖβε. πιδῖ, .415. Ἐπειδὴ οὐ συ- 
χοφαντητέα ἦν τὰ τοιαῦτα.--- πρὸς 
ἐμαυτὸν, αἴ, τποπθη!8 Β6.. Εο- 
9168. 9929, ἄδω᾽ πρὸς ἐμαυτὸν ΠΕΣ ς 
γένει τῷ ᾿μῷ φίλῳ, ει Ῥ]αῖο Οὐοπη. 
8Ρ. Αἰΐεπ. 1. ρ. 5. ἐγὼ δ᾽ ἐνθάδ᾽ 
ἐν τῇ ᾿᾽ρημίᾳ Τουτὶ διελθεῖν βού- 
λομαᾶι τὸ βιβλίον Πρὸς ἐμαυτόν. 
ΟΝ ΟΘΙΥΙ Θ1ΆΔΠΠΟΥ ἀϊσιπς ιν 
χαΐοὐκ."’ Β, 

58. ἐπάταξε. ἔπληξε, 8]. γὶ- 
οἴου, -- πῶς οἴει. (ὐδϑδιθοη. δᾶ 
ὙΠΒΘοΟΡΠγαβε. 8.: {Ππ4 πῶς οἴεσϑε 
Ἰηϊτογγοσαίϊνα διὰ μέσου Ἰερίταιι5, 
τῖῦ Ρα58ῖπι 80. Αἰἰϊοοβ.ς. ΘΙ ΠΠΓΟΥ͂ 
αϊοίαπι πῶς δοκεῖς ΝῸΡ. 883., ῬΙυ, 
742... Ἐπιυρ. ΗἸρρ. 445., Ὡρὲ νἱὰ, 
ΨΑ]οῖ,, Ἰρδῖρ, ΑὨ]14,1590. πῶς δο- 
κεῖς χαίρων ἔφη. ᾿ι. 6. ΜαγΚΙΔηαΟ 
Ἰπίθγρυθίθ: διωπππο βαμάϊο οἤδοίως 
αἰκχίε. 
. 55. μικρὸς (5ϊο; εεἄ, Βαναδτ., 

Βτ. εἰς. σμικρ 9) ἡλίκος Μό- 
λων. παίξει" ἔστι γὰρ μεγαλύσωμος 
ὁ Μόλων. “Πίδυμος δέ φησιν; ὅτε 
δύο Μόλωνές εἰσιν, ὁ ὑποκριτὴς, 
καὶ ὃ λωποδύτης" (καὶ μᾶλλον λω- 
ποδύτην λέγει. ὅς ἐστι μικρὸς τὸ 
σῶμα ἡ Τιμαχίδας δὲ, τὸν πυποχρι- 
τὴν λέγεσθαι δίόλωνα. "Ἄλλως. γοά- 
φεται μαπρός.--- 8. Τὰ φιυϊάθηι 
ΕἸΠΡΐπρ.; βαά βεπα μαρεῖ σμεκρ ός. 
Βε.: οἸγοπῖοθ αἸοΙΣ ἐαπὶ ρακυι, 
οαπι Ομ γα ατῃ 1 1611] σαῖαγ. ἸΝ Αια 
οἱ ἰδᾶπὶ ρᾶύνιιι δϑί (6}15 ἀβϑίαε- 
Υἰτιτ), τ αθιιθῦ 1515 6Π1 πιϑβη- 
τα αἴη 6 πὶ, ΠΟῊ οϑῦ 1811 Ῥδυντη1."ὅ ---- 

47; ἀταταῖ. νοΧχ ἱπαϊ]σηδη 15. 
ΑἸΠΠΡὶ 6οϑὲ ὀτταταῖ, γ6] ἀτταταὶ, χιιοῖ 
ΘΕ ἢ. 1. μαρϑῃὶ νοΐ, δαά., ἑαττα- 
ταῖ οἷς, 41τ|4ΠΔ ΨνΘΥῸ ᾿ϑοιΐοπθια 5. 
οἱ 814, σοπιπηοπιοταηΐ, ἀππαπαὶ, 
Θὰ 51Π111}|15. εδὲ 1ητθυ)θοιοηῖθιις, 
4115. αὐϊαγ ἀο]θη5 ῬΗΪΙοοΙοίος 
8Ρ. Θορῇοο! πὶ ἔΆ 186. σοσποηνῖ- 
115 709. οἱ 717. 56εα 1ά6πὶ 706. ἀς- 
ταταῖ: πρὸ 5816 πα] τι ᾿πέθυ 556 
νι δοίισ, αἴγὸ ἢϊοᾶὰο ΞΟΥΙΡΑΠ1115, 
ἀπαπαὶ, σογιη. Ῥαΐ, ῬΊδοθρδὲ σϑπ- 
5ΟΥῚ δα, Βεοκ, 1 76 πη, Δ. ἵν. Ζ. 1818. 
Ῥ. 450. Νέεραῖ Ἰρίτψιν Βδοσμαβ, 58 
γ6ηι ΠΑΡ ιι11556 Οιιπὶ νχο, πηι ΗοΥ- 
οἰ]θ5 σαρκχαστικῶς: 5γ0οπνθη ϑεΐσιο 
Οἰἱδεγιοτιεην Θαμ πο απὶ 2“. νἱα, 8. 
οἂ 48. 
58. οὐ γὰρ ἀλλ᾽. ἀντὶ τοῦ ἔχω 

γὰρ κακῶς. -- Εχ 8, 

59. νϑύϑβιιϑ ὑγαροὶ ΟΟΙΟΧΙ5. 
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60 ΗΡ ποῖός τις, ὦ ᾿δελφίδιον; 
241. οὐκ ἔχω φράσαι" 

ὅμως γὲ8 μέντοι δοι δι’ αἰνιγμῶν ἐρῶ. 
ἤδη ποτ᾽ ἐπεθύμησας ἐξαίφνης ἔτνους; 

ΗΡ. ἔτνους; βαβαιὰξ, μυριάκις γ᾽ ἐν τῷ βίῳ. 

41. ἀφ ἐκδιδάσκω τὸ σαφὲς, ἢ ἑτέρᾳ φράσω; 
65 ΗΡ. μὴ δῆτα περὶ ἔτνους γε" πάνυ γὰρ μανϑάνω. 

41. τοιουτοσὶ τοίνυν με δαρδάπτει πόϑος 
Εὐριπίδου, καὶ ταῦτα τοῦ τεϑνηκότος" 

κοὐδείς γέ μ᾽ ἂν πείσειεν ἀνθρώπων τὸ μὴ οὐκ 
ἐλθεῖν ἐπ᾽ ἐκεῖνον. 

ΗΡ. 
ἐκ 9. [χὲ ΄ 

πότερον εἰς ἔδου κάτω; 
70 41. καὶ νὴ 4, εἴ τί γ᾽ ἔστιν ἔτι κατωτέρω. 
ἪΡ. τί βουλόμενος; 
ΖΕ δέομαι ποιητοῦ δεξιοῦ" 

οἱ μὲν γὰρ οὐκέτ᾽ εἰσὶν, οἱ δ᾽ ὄντες κακοί. 

69. ἕτνου 6. ὀσπρίου πισσι- 
νοῦ (9) ὡς ἀδηφάγον δὲ τὸν ὍΠρα- 
κλέα πκωμῳδοῦσι. τὸ δὲ ἔτνος εἶδος 
ἀϑάρας. οἱ δὲ ἀνδρεῖοι καὶ πρὸς 
τὰς μάχας ϑαυμαστοὶ (αἰ Π]εἴα5 αἱ- 
οἷδ, φαογιιηι νϑ]αΐ ὈΥποαρ5 Ηετ- 
οαϊδθ: νἱάθ Β δε ουῖ Απαδαϊαη ρθη 
Ζυσ Αὐο μα θο]οσίθ, 1. ΑΡΈΉ61], 5,185., 
εἴ ἀθ νἱοΐα ΔΙ Π] 6100 ἸΏΤΟΥΡΡ. [9 ἢ 
4, 6. Ἔχ β πιο.) ἔτνος ἐσϑίουσιν, 
ὡς συντελοῦν αὐτοῖς πλεῖστα, ὡς 
οἱ περὶ ταῦτα δεινοὶ λέγουσι. 8. 1)6 
νογδοϊζαϊα Ηθύο]5 νἱθ ἱπῆγα 519. 
5646.» Επχῖρ. ΑἸς, 727. 55ᾳᾳ., ΤΊιθο- 
ΟΥ̓. 94, 135,, Δ]] σαι νεΐεγϑβ, 
δα 46 σὰ Ἰδμάαΐοβ Αἴμθηβθο 10. 

᾿ 1. .Β, 
88. [τὰ Βαγοοο. 84, εὲ Ῥαυΐβ. νῃ]- 

ξο αὐ ϑϑὶ ἦς 

64, ἑτέρᾳ ὁδῷ. ἴϊὰ Βοη1]., Βεἰ- 
εἶσ. Οοη͵θοὶ. 1π Ατίβίορῃ. ρΡ. 108.; 
Θρια]ου, ἣΝ νοΥβ, ἀοοπηι. Ρ, 388.:; 
Ἰάχιιθ τηοπεῖγαϊ ΤΠ ΟΥ τα Πρτος 
ΤᾺ ἀν πῖνς Βουϊρίηγα ἢ ξρις θεῖς 
Ροσϑπι Κὶ ΟΠ βίου, εὲ Βγυ, ἕτερα. 5.: δὲ- 
δάσχω σοι, ὡς ἐρῶ, ὑποβαλών σοι 
τὸν ἔρωτα τοῦ ἔτνους. ἢ ἄλλῳ τινὶ 
ὑποδείγεατι φράσω; ἔστι δὲ ἡμιστί- 
χιον ἐξ Εὐριπίδου. Οἴιαθ παϊῃὶ νἱ- 
ἀθυθηΐν 65:6 ψουρα Εμιχίρι]ς, Π1Ὁ- 
ἰοτὶς αιαποι!ουθη5 βρη ῆοδνῖ, 

Ἰάοπιαιιθ ἔαοίαι ἴῃ 5Θαθη ἐΡι5, 
ὉΡΙΟΠαιι6 πο ποσίοῦ ὙΓΑΡΊ ΠΟΥ ΠῚ 
Ἰοσα ργοΐεσι, ὡποὰ γεΥΡα ἢ ἑτέρᾳ 
(γεὶ ἕτερα) φράσω Ῥτο Επτ]ρ εἰς 
Ππαριυογιηῖ. ἔπρὴς 605 γαῖῖο,, πὶ ἷπ 
{ΕΠ 115 γϑυρὶς ΠἰΒ1] 1η518, φιοά οα- 
ὙΠΠΔΥῚ Ροϊαους ΑὙδῖορμαποβ; 5βὰ 
γνοσθραΐμπὶ σαφὴς 5415 ἔγθαιιβπίθυ 
ἈδιγραΣ, 116 ΤΥδρίοιβ, ῬΑΥΙΘΥ δ 
τὸ σοφός: 5ἸγΠ]Π 146 Ἰοοο Β8οοΙ5 
1872. ἀμαϑέστερόν πως εἰπὲ καὶ 
σαφέστερον. 

66. δαρδὃ. Πριγχαίθ δὲ συἱαϊσιϊα 
ἀϊοΐπηι δϑῖ, ΑΠπθη. 8. Ῥ. 863.. 1Δ- 
ᾷδμηίο ὅρ.: ἐπὶ τῶν ἀπλήστως καὶ 

ϑηριωδῶς ἐσθιόντων τὸ δάψαι καὶ 
τὸ δαρδάψαι. 

68. τὸ μὴ οὐκ ἐλϑεῖν. νἱάθ 
ΜΙ 611}. συ. συ. ὃ. 601. εἴς, 

71. Βομμπὶ Ροξίβϑπι ἔΓΘΡΊΟΙΠ 
4αδουὶς ΒΘοομτι5, τὶ Οἰαλτι5 1 ἔδϑὲῖς 
νου] 1115 (Ζιονύσια τὰ κατ᾽ ἄστυ 
ἀϊο!15) ΠπᾺ1} ρα 116] δἀδουθηΐατ, πᾶς 
115. ἔα 115. ἢϑιια Ομ ἐϑηλ 8} ΑἸ, 

72. Εὐριπίδου ἐξ Οἰνέως (ἔγαβια, 
9. ἴῃ δ. ΜΙ Θσυαν.)" συ δ᾽ ὦ δ᾽ ἔρη- 
πετᾷ ξυμμάχων ἀπόλλυσαι" 
Οἱ μὲν γὰρ κι τ... ὃ. εἰσὶν, διμιτιξ, 
γνίνισιέ, δὶς εἶναι εἴ οὐκ εἶναι αἰοὶ 
Ξοἱοὲ δριι ασύδθοοβ ; αιιθηι πλῸ απ 1 
Ἰοσιθηαϊ οἰ Τιϑε]η1 δὲ 81160. σθῃ 688 
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ΗΡ. τί ὃ᾽: 

21. 

οὐκ ἸΙοφῶν ξῇ; 

25 

τοῦτο γάρ τοι χαὶ μόνον 
ἔτ᾽ ἐστὶ λοιπὸν ἀγαϑὸν, εἰ καὶ τοῦτ᾽ ἄρα" 

75 οὐ γὰρ σάφ᾽ οἶδ᾽ οὐδ᾽ αὐτὸ τοῦϑ᾽ ὅπως ἔχει. 
ΗΡ, εἶτ᾽ οὐχὶ Σοφοκλέα, πρότερον ὄντ᾽ Εὐριπίδου, 

᾿ ᾽ - Ε) ᾿ ἴϑ ὃ » ,γ,.»,» Ε 
μέλλεις ἀναγαγεῖν, εἴπερ ἐκεῖθεν δεῖ α΄ ἄγειν; 

7 , 3 “ἡ 7 - τὸ 7 Ἄ Χ ΜΠ ΄ 

41. οὐ, πρίν γ᾽ ἂν ᾿Ιοφῶντ, ἀπολαβὼν αὐτὸν μόνον, 
ἄνευ Σοφοκλέους ὅ τι ποιεῖ, κωδωνίσω. 

Ἰπυϊέαπέμτ, νἱά 6, 4πο5]διᾶαε ἀοοίῖ5- 
βἴπιι5 ΒΕΥΪ 5, 1ηΐοσρρ. 8. Μαῖ- 
Ἐμπδοὶ 2, 18., Εμπτὶρ. ΗἸρρ. 835.; 
ΜΈΠπΟΚοΥ. δὰ Ἠγρίπ.. ο. 189. 

73. Ἰοφῶν υἱὸς ἣν Σοφοκλέους 
ἐκ Νικοστράτης, ὃ ὃς δόκησιν παρεῖ- 
χεν, ὅτι τοῖς τοῦ πατρὸς ἐχρῆτο 
ποιήμασιν ὡς οἰκείοις. εἰσήγαγε δέ 
ποτε Σοφοκλῆς ἐν δράματι τὸν Ἰο- 
φῶντα φϑονοῦντα, καὶ πρὸς τοὺς 
φράτορας ἐγκαλοῦντα τῷ πατρὶ ὡς 
ὑπὸ γήρως παραφρονοῦντι. οἱ δὲ 
τῷ Ἰοφώντι ἐπετίμησαν εἰο. 8. 46 
μας αιυιΐάθπι Ὡδγγαίοπθ νἱᾶ, νἱῖα 
ΘΟΡΒοοΟ]5, 64, ποβῖγϑε νο. 1. Ρ. 6.. 
ΟΟἸ]αι 15 115, 4πᾶ6 δηποίανίηη5 δα 
Οδοαϊρὶ Οο]οη. ἀρ απιθηίαμι ]οΐο- 
ΤἸΘΉΠι, νΟ]. 9, Ὁ. 195. 5611. --- 
Βαγβιῖπι 8560]. : τοῦτο -- ἀγα- 
ϑόν. ἠγωνίσατο γὰρ καὶ ἐνίκησε 
λαμπρώς ἔτι ζῶντος τοῦ πατρὸς 
αὐτοῦ. διὸ ἀμφιβάλλει, μήποτε Σιο- 
φοκλέους εἴη. οἵ. “5Θαιθηεῖϑ. 

δ.» ,8-ς ὅπως ἔχει. εἴτε αὐτοῦ 
δηλονότι τὰ ποιήματα, εἴτε τοῦ 
πατρὸς αὐτοῦ Σοφοκλέους. τοιαύτη 
γὰρ περὶ αὐτοῦ τοὺς πολλοὺς δόξα 
κατεῖχε. πρότερον. δὲ τῇ ἡλικίᾳ, 
ἢ τιμιώτερον. ἣν γὰρ ὁ Ζοφ. Ἅἰ- 
σχύλου μὲν ἔτεσιν ἑπτὰ νε ώτερος, 
Εὐριπίδου δὲ πρεσβύτερος κὸ΄. 8. 
Ἐδ]σα ἤδθα ΡῬοβίσθηιμ; Π60 Π16]1π|5 
Υθπὶ 5655 βιογράφος ϑορμοο]ῇδβ: 
νἱάθ δαἀΐὶ, ηοβίσαμπι ΚΟ]. 1. Ρ. 2. οο- 
θυ γοοίθ 8. γϑυθ τ, πρότερον 
Ἰπτουρυθίδ τυ τιμιώτερον, ΞἸ φιιϊ 6} 
ΠΟ νΘίθΥ ΠῚ 8]1 416 Ρο δα ἢ αιϊὰ- 
ταῖς Βδρομιβ, δοα βοπιπι, δεξιὸν 
(71.).5 488]1ς Τυῖς ΒΟρ οοΙ6ς. 

76. εἶτ᾽ οὐϊχὶ Σοφο"λέ Ἴα. ταιῖ-- 
Ὧ115 τιβἱταῖ5 1 τπδίγο ἴδηι 160 Ρτο- 

ΘΟἸδιιβμαϊϊοιβ. ΔΘ. ὙΘΥΘΟΥ, 16 
ΞΟ εη μη 511, ἀμοίοχε ΒΘη16]0, 

οὐ Σοφοκλέα, αἸΐοσαση νϑυβί οι 
βάδπι ἱποϊρίθπεθ τῷ Σοφ.. πὲ 50- 

ἐμὲ ΠΟΙΏΪΗ8 51Π11118: νἱαὰθ 79,, 86... 
εἴ 4186 αἱΐα μα]ὰ5 τοὶ ἐχθπιρ]ὰ 
Ῥτοίεσι Βοιϑίσ Οομη)οοῖ, 1π Ατὶ- 
ξίοριῃ. Ρ. 62. 56αι1. ϑβἰ πῃ] 6. 80. 
Ἐπυρίάοπι ῬΏοθη. 460. ΗΠΡΥ ἔδτα 
Πάρθηὶ οὐχὶ περιπλοκὰς, 566 1η Μί85, 
Τιαυὰ. Ἰορίεισ οὐ περιπλ., Ὠϊτηθγο 
τραγιπωτέρῳ. 58 6ρ11:5 δες σοῃζι58. 
φποα αιυιΐαάδπι τρισυλλάβως Ρτοπιπ- 
οἷατὶ θη τὸ Σοφοκλέα, ποῖ ταϊμὶ 
τη 515 Ρ]δοοῖ “π8η Βι οἰ β]ρίο. 

18, 9. κωμῳδεῖται, γὰρ Ἰοφῶν ὁ 
υἱὸς ᾿Σοφοκλέους, ὡς τὰ τοῦ πα- 
τρὸς λέγων. οὐ μόνον δὲ ἐπὶ τῷ 
ταῖς τοῦ πατρὸς τραγῳδίαις ἐπι- 
γράφεσθαι κωομφῳδεῖται, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ 
καὶ ψυχρὸς καὶ μακρὸς εἶναι. τὸ δὲ 
κωδωνίσω, ὅτι τινὰ τῶν ὀρνέων. 
δοκιμάξεται τῷ τοῦ κώδωνος ψό- 
φῳ. καὶ τοὺς ἵππους οὕτω ἐδοκί- 
μαξζον, εἶ ψοφοδεεῖς εἶεν, 7) εἰ 8ό- 
ρυβον ὑπομένειν δύνανται (δύναιν- 
το)» «μήπως ἐν πολέμῳ εἷς κίνδυ- 
νον ὑπ᾽ αὐτῶν ἐμβληϑεῖεν᾽ καὶ τοὺς 
ὄρτυγας. τινὲς δὲ ἀπὸ τῶν ἀγγείων 
τῶν σαϑρῶν: ἐπεὶ οὕτω δοκιμά-- 
ζουσι διακρούοντες. τινὲς δὲ ἐκ με- 
ταφορᾶς τῶν νομισμάτων. τινὲς δὲ 
ἀπὸ τῶν φυλάκων. “Ἰημήτριος γάρ 
φησιν. ὅτε κατὰ τὰς φυλακὰς, εἶ 
ἐγρηγόρασι, πκώδωσι διεσήμαινον, 
ὕπως ἂν φϑέγγωνται. βέλτιον δὲ 
τὸ ἐπὶ τῶν ἵππων καὶ τῶν ἀγγείων " 
τὼ δὲ ἄλλα ἐσχεδίασται. ἀπ ἢ 
δοκιμάσω" ἐκ μεταφορᾶς τῶν νο- 
μισμάτων. Β6η6. ἰηἴτα 676. παπιο- 
χιῖπι τηρηϊο κεκωδωνισμένων. ἴη- 
ορία ἴῃ πῖθὸ οοῦ, 5]οεθα δεακηρύ- 
ξω. Ὠΐηο νευθα 6 κωδωνιστύς. π 
Ι,γεϊϑῖν, 485. πρᾶγμα ἀκωδώνιστον, 
γέ ἐπισχρίογαξα, Ἐπ Βὲ. 1. ΗἩ. Νο9- 
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80 κἄλλως ὁ μέν γ᾽ Εὐριπίδης, 

“4ῬΎΤΣ: ΘΟ ΝΟΥΣ 

πανοῦργος ὧν, 
καὶ ξυναποδρᾶναι δεῦρ᾽ ἐπιχειρήσειεν ἄν" 
ὃ δ᾽ εὔκολος μὲν ἐνθάδ᾽, εὔκολος δ᾽ ἐκεῖ. 

ΗΡ. 

21. 

᾿ἀγάϑων δὲ ποῦ στιν; 
χ ἮΒ , ᾽ 3 ᾿ 

ἀπολιπὼν μ' ἀποίχεται, 

ἀγαϑὸς ποιητὴς. καὶ ποϑεινὸς τοῖς φίλοις. 

85 ΠΡ. ποῖ γῆς ὃ τλήμων; 
27]. 

ΗΡ. ὃ δὲ ΞΞενοκλέης; 

Ζ11. 

δἰιιθ: Λίοίπι. δὶπ ἰοὴ Τοΐοπι, ἀκα ἐγ 
76:ε  αἰϊοιχε πιὶγ δίομβὲ, ας οἶτια 
“ϑοζολίες Ἐτ νεγπιαρ, αἰμοοτϑον απὸ 
Αίαπιρ. 

80. ᾿ῬΡΥδοίθγθααιιθ, "9 ̓παιῖὶ Βδο- 
ΟΒιι5. »ΕΠΥρΙ65. αι]άθπι. 4188 
εϑὲ ε͵ιι5 διιάβοϊα, νοὶ ΟΠ ΔΥΘΘΚ51- 
τὰς πιο πιθοιπὶ αξιρουθ σοπαΐα- 
Τὰ οβῦ; βϑᾶ δἱίοθυ. (50Ρ}.) οοηϊ- 
χηοᾶϊ5 πὲς ἔμ (ἀρὰ ϑιιρθσοβ)}, 
σοιπῃιο 5 4π6 110 Θϑὶ, κέ πὸ ἀπ} 1- 
τππὶ 5]Ὁ, δὰ ᾿πίπογὶ ᾿ππσοπὶ νϑ]. 
5816 ϑορῃοοῖος Θεοῦ Οδα!ρ. Οο]. 
1148. μὴ φῦνας: τὸν ἅπαντα νικπᾷ 
λόγον" τὸ ὃ᾽, ἐπὴν φανῇ. ,Βῆς- 
ναι κεῖϑεν, δϑεν περ ἥκει, 
πολὺ δεύτερον, ὡς τάχ!εστα.- 
Κι: ρμεύκολος, 1- 6. δωπρίοις, 7κοεἰ- 
ἐϊξ δὲ οοπιπιοάμδ ἀπιϊςῖδ. ὙΠοΟΠΙᾶΘ 
Μαδ. Ο. 9357. ΒΘΓη:) εὔκολος, ὃ 
ἀφελὴς καὶ ἕτοιμος εἰς ὅπερ ἄν τις 
αὐτῷ χρήσασϑαι βούλοιτο. 510} 1 οἷν 
ἀοπι θ᾽ απο ἰρβαπι Ἰοοιηι ΑΥΤβίν 
οἵ. 845. εἰο. 

88. ᾿4γάϑων. οὗτος, ΤΟΡΎΡΙΟΝ 
ποιητὴς, ἐπὶ μαλακίᾳ διεβάλλετο. ὃ 
Ἐπὶ} ξογτηϊοβιιβ, ἔα οἱ]Πς, αἶνθβ, δὲ «αἱ 
ΕΣ] ἀροϊροτοῖ, τιὶ ἐεδεδηξως ΡΙ]αῖο 
ϑυγροβίο. οἱ ῬΡγοΐβσουα ρ. 990, Ε᾿., 
ΡΙαῦ. ϑγηῖροϑ. 8,1... 645, Π).. ΔΙΠ6η. 
δ. ρυῖηο. οἵ. ΤΗΘβιορῃ. 99. 566. 46- 
απ ΕΓ 5. τ 51. Ἐππ|- 
ΧΙρὶ ἀθς5 ΘΠ} ΔΠ18556 αἸοίταγ, 5.600], 
οὐ Ἱπίρουρρ. δα 84., οἱ ᾿πρυπι15. οἷα- 
ΥἹββϑίπηιπι Εν. Α. ὙΥοΙΠιπι 1πΐϊγο-- 
ἀιιοιίομα ἴῃ Ῥ]ϑέοηϊα ϑυιηροβίομ 
Ρδσα. ΧΙΗν. 5646- 

84. ποϑ. Σ 0 τ φέλοις. τοῖς 
σοφοῖς. οὗτος δὲ ἃ ̓ γάϑων κώμω- 
δοσοιὺς (πιο τραγῳδοποιύς: γἱάβ 

ἐς μακάρων εὐωχίαν. 

ἐξόλοιτο, νὴ Ζία! 

8.0}0]. δα 838. οἱ Ὑνο]ξ. 1. 1.) τοῦ 
Σωκράτους διδασκάλου ,γ ἀγαϑὺς 
τὸν τρόπον καὶ τὴν τράπεξαν λαι- 
πρός. καί φασιν; ὅτι Πλάτωνος 
συμπόσιον ἐν ἑστιάσει αὐτοῦ γέ- 
γραπται, πολλῶν ἅμα φιλοσύφων 
σὺν αὐτῷ καταχϑέντων. 58. Οιοὰ 
δὰ [Ὰ} 1185 ε͵π5 αἰἰϊηθὲ, δά δμτιν 
686 αι θη Ρ] 15 ΘΘπ6 1 δῷ Αὐἱβίο- 
1616 Πρτὸ περὲ Ποιητ. (οἴ. ΒΑΡ τῖο. 
Β1}]. συ. 2, 19. νοὶ]. 1.), 56α, αἴε- 
οἴαΐπ5 ξι1556 ΤΟΥ ΓΠΥ δὲ ἸΠΡΥ  Πλἷ5. 8η- 
{{ δἔουτι βἐιι 10 51551Π}1|5. Α6]18- 
πὰ Ψ, Η. 14, 19.: ΠΙολλοῖς καὶ 
πολλάκις χρῆται τοῖς ἐντιϑέτοις ὃ 
᾿άγάϑων, ἐπεὶ δέ τις, οἷον ἐπανορ- 
ϑούμενος αὐτὸν. ἐβούλετο περιαι- 
ρεῖν αὐτὰ τῶν ἐκείνου δραμάτων, 
εἶπεν, Ἀλλὰ σύ .78ν γενναῖε, 
λἑ ληϑας σεαυτὸν, τὸν 4γ6- 
ϑωνα ἐκ τοῦ ἀγάϑωνος ἀφ α- 
νίξων. οὕτως ἐκόμα ἐπὶ τούτοις 
ἐκεῖνος, καὶ ᾧετο τὴν αὑτοῦ τραγ- 
ῳδίαν ταῦτ᾽ εἶναι. οἵ. ἀπποῖ. δὰ 
“ῬΒμδσιορῃ. 60, Ηομηΐπεπι βιῖο πιο 
ΟΥ̓ΠΑνΙΣ οὐ ἔαρ] ΝΜ11165186, αίιϑηι 
6] 115. ΠΟΠΪΠ6 1Π5ΟΥ]ρί8 πὶ ΘΟΙαΙΣ οθ- 
Ἰθρευγίηδηι, δοσοπιπηοάαν ΥΥ16-- 
14 αι. 

85. ἐς μακ. εὐωχίαν. πιαεὶ 
οἰϊδηι δριὰ ἄθο5 οομν ναι γι. 
Θ080!. ἢ ὡς περὶ τετελευτηκότος λέ- 

. γξὲ ὡσανεὶ περὶ τὰς μακάρων γνή- 

σους (μος γροῖΐθ, δὶ αιϊα ν]αθο.)" 

ἢ ὅτι ᾿᾿ρχελάῳ τῷ βασιλεῖ μέχρι τε- 
λευτῆς μετὰ ἄλλων πολλῶν συνῆν 

ἐν Μακεδονίᾳ, καὶ μακάρων εὐω- 
χίαν ἔφη τὴν ἐν βασιλείοις" τοῦτο 
ὁὲ παρ᾽ ὑπόνοιαν. 

86, ᾿Ξενοκλέης 4. ῬαΥῖ5.. Βτ. εἴσ. 



ΒΑΈΤΡΑΧΟῸΟ. ἢ 

ΗΡ, 
Ξ4. 

Πυϑάγγελος δέ; 

2 

περὶ ἐμοῦ δ᾽ οὐδεὶς λύγος, 

ἐπιτριβομένου τὸν ὦμον οὑτωσὶ σφόδρα. 
ἜΓΡῚ 

90 

οὔκουν ἕτερ᾽ ἔστ᾽ ἐνταῦϑα μειρακύλλια, 
τραγῳδίας ποιοῦντα πλεῖν ἡ) μυρία, 
Εὐριπίδου πλεῖν ἢ σταδίῳ λαλίστερα:;. 

21. ἐπιφυλλίδες ταῦτ᾽ ἐστὶ καὶ στωμύλματα, 
χελιδόνων μουσεῖα, λωβηταὶ τέχνης, 
ἃ φροῦδα ϑᾶττον, ἣν μόνον χορὸν λάβῃ, 

5.: Ξενοκλῆς. υἱὸς «Καρκίνου 
Ξενοκλῆς ,κωμφῳδεῖται ὡς ἄξεστος 
ἐν τῇ ποιήσει καὶ ἀλληγορικὸς εἰς. 
οἵ. νεβρ. οχίσ., Ὑπαβιθορῃ.. 175." 
447. Ξ6αιι. δὲ 101 8. 

87. Πυϑ. τραγῳδίας ποιητὴς 
μοχϑηρὸς καὶ ἄσημος. ὁ Ξανϑίας 
δὲ ὑπομνησϑεὶς Πυϑαγγέλου φησὶν, 
ὅτι οὐ φροντίξετέ μου, καὶ. ταῦτα 
Πυϑαγγέλου μνημονεύοντες. καλῶς 
δὲ καὶ πικρῶς ἔδειξεν, ὡς δοῦλος, 
τὸ προκείμενον. 8. ΝΙΒΠ Πὶς νἱ- 
ἄθο [δοϑιϊαγαμι; 564 ἀὍ]οῦ Χϑη- 
1}:185, 5101 ἴδια αἴα δἀδίαπ ἀπ 6858 
σὰ ἰαπίο ΟΠΘΥΘ,; Π6Ὸ ὉΠ]]8 1} 51 
γαϊϊοηθπι Παρ οτα ᾿ἰσῖος βδυσὶθηΐθβ. 
ΞΘΟΙΠῚ διιΐθι Π866 5ΘΥΨΊ]115.) 41ι86 
ἸοΗ ΒΊΟΥ 5ΘΥ̓ΠΊΟ ΠῚ ΠΊΔΡ15 τᾶ- 
δίβαιιθ Ῥουίαθβιι5 βαΘρίμι5 τϑρϑεῖ, 

Ἰαπάθηιααθ 1} 55 βασοϊηδια (6- 
Ῥοηῖς 160. 

90., πλεῖν. οἴ. 18. 
91. ΑΙξ Επιίδιμῖμ5 Ρ. 1996, 18.. 

ΕΧ 1155), 486 διροηαὶ νἱπὶ Παρθηΐ, 
ΑἸΐα 6558 ουηπηαηΐα , 4118 ν ΕΥῸ 70 οἱ 
δἴψιιθ εἱθρϑηῦδθ σδιιϑα ἃ Ροδί5 
ἘΌΥΡΑΥΙ, νοῖαι οὐτ Ασὶβίορ. ἢ. 1. 
ἄϊοαι πλεῖν ἢ σταδίῳ λαλίστερα, οἱ 
ΑἸεχΙ8, αἰλατα κρείττονα 6556 δἰΐθυο 
ἡμέρας δρόμῳ, «886 ἃ Ἰοοὶς οοη- 
γα παίαχαμπι ἰγδηβὶαΐα βιιηΐ. 866, 
(ἀ581}». αὐ ΑἸΠρη. ρΡ. 63. εἴ 800. --- 
Ἐκ Ἰμοζετγο. ΝΡ. 480., ΒΕ. εὐ Βγ. 
τ] ΟΠ ΘΙ] : τῶν Ἑλλήνων εἶναί 
μὲ λέγειν ἑκατὸν σταδίοισιν ἄρι-- 
στον. --- 8.: λ1αλ. πολυλογώτερα. 
εἰρ τοῦτο γὰρ Εὐριπίδης ἐκακίζετο. 

92. ἐπιφ. τὰ ἐπικείμενα τοῖς με- 
γάλοις βότρυσι βοτρύδια εἰς. 8. Η6- 
δΥ6}!. φιοααθ ἃΡ. ὅρ.: ἐπιφυλλί-- 
δὲς βοτρύδια. οἵ. ΘομηθίαοΥ] 16Χ, 

δύ. ἢ, ν, ὙνΈ] κου. : Ναωολίδοφέγαι 
δεπ. -- στωμύλματα; ρατγγίξιμ5, 
τὖ Οὐιπὶ Θ᾽ ἀοηΐο ἰοαιιδγ, Ῥιαμαογθὶ, 
ϑδολπαολ. Ἰαααπίανῦ παθ6ὺ ΠΟπππ- 
ἀπ ἴῃ δι ουθτι5 (ν1 46 ΑπτΠ0], Ρὰ- 
1αἴ. Υ', 149., 171., Ται, 934 6085. Ρ. 
192, 3); ἴῃ ροδιίδ, ΡΥΘΘΒΘΥ ΓΙ 
ἰγαρῖοὶβ, νἱέπιρουδηΐηγ, σΘΊΘΥΠΙΠῚ 
χο5 αἰοΐα ΡΥῸ βδθύβομδ, ἰοὺ Ρ858- 
5111. 

93, χελ. μουσεῖα. παρὰ τὼ ἐν 
᾿Δλκμήνῃ Εὐριπίδου" πολὺς δ᾽ 
ἐνεῖρπε κισασὸς, εὐφυὴ ς κλά- 

δος Β Χελιδόνων μουσεῖα. 
ἀντὶ τοῦ βάρβαρα καὶ ἀσύνετα. καὶ 
γὰρ παροιμία ἐπὶ τῶν βαρβάρων 
καὶ πολυλόγων καὶ ἐπαχϑών ἐστι 
ταττομένη. τοιοῦτον γὰρ τὸ χελιδό- 
ψων γένος ; πλέον διὰ τὸ πολὺ τῆς 
ὠδῆς ἀνιῶν τοὺς ἀκούοντας ἢ διὰ 
τὸ μέλος εὐφραῖνον. ---- 8. οἵ. 698. 
ΒΊουη 614, δὰ Αδβομνυ!. Αράπι. 
1017. εἴα. 

οά, ἃ φοοῦδα. ἀφανῆ ὑπὸ τῆς 
χαρᾶς. 8. ΚῸ: 9 Επ50 εἰ οσϑμ 155 πα 
ῬΠγαβῖ5 Ατίῖϊοᾶ ῥδπο ποΐδηαα, οἷ- 
Ἶὰ5 βθῆβιιβ δῖ : φωὲὶ ἱτιογϑα εἰ σαιῖ- 
αἴο δ δεἰισιῖ. ῬτΟρΥΘ: φμὲ σμδίεο 
ἔπι ἀὔγοπι ἀἰδοθατιδ γ,, ῬΥΘΘ Ἰεν1ίαῖα 
ὨΪϊπΐ ται δηϊπιῖ. ϑιπὲ. δηΐπι αἰϊ- 
ἄδτα πομηΐηθβ δήθο νϑηΐοϑὶ δ᾽ ἰ6- 
ν65. τὸ δο5 4.86 }}0 6. β᾽ουῖο]6 εἴ 
νϑη8 εἰΐαπὶ ΠΟΠΟΥΪ5 ϑρθοΐββ ΡΘθπ6 
ὉΠτα πὰρ 65 1Π|οὸοὺ οἴΐεγαῖ,Κ. Θ1π1- 
ΠΣ ΠποκοΥιβ., βθουπάπηι 8.: 
»»αιθ51 αἀἴοαὰ5, ΡΥ8Θ δαπάϊο 605 π6- 
Ξοἶγα, ὉΡ] 51 πτ, ον βοθΥα, "' ΕὙΪ50Β- 
Πηπσ; σἑαέίπι εἐναπίαϊ, ἱποογίθηι 
{πο 56ηβιι, Κ, φυϊάθηι αἴφιιθ 105 
ΟΚουιβ νϑ] 1] 8114 αιιαθάδη οχ- 

ΘΙ Ρ1]αὰ 6᾽.5 τἰδ5. 46 η} ἀϊοιΐ, 



8 

οὅ 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ἅπαξ προσουρήσαντα τῇ Τραγῳδίᾳ" 
γόνιμον δὲ ποιητὴν ἂν οὐχ εὕροις ἔτι, 
ξητῶν ἂν. ὅστις ῥῆμα γενναῖον λάκοι. 

ΗΡ. πῶς γόνιμον; 
421. ὡδὶ γόνιμον, ὅστις φϑέγξεται 

τοιουτονί τι παρακεκινδυνευμένον" 

100 αἰϑέρα Διὸς δωμάτιον, ἢ χρόνου πόδα, 
ἢ φρένα μὲν οὐκ ἐθέλουσαν ὀμόσαι καϑ᾽ ἱερῶν, 
γλῶτταν δ᾽ ἐπιορκήσασαν ἰδίᾳ τῆς φρενὸς. 

ΗΡ. 

21. 
ΗΡ. 

108 41. 

σὲ δὲ ταῦτ᾽ ἀρέσκει; 

Ῥγοί]ΠΙσβθηξ: π8ηὶ 406] ἀρπᾶ Εἰὶι- 
τριάδι Ἰαρίτν Μοα. 685. εὐ Απ- 
ἀγοπι. 7ῷ. φροῦδον εἶναι εἴς τε εἶν 
ἐπί τι ἔδαταῖθ βἰριϊῆοαι πρόϑυ- 
μον εἶναι. αιιαγα Ὑϑοΐϊ5., Ὡ1 884]- 
Ιογ, ΨΥ ΘΙΟΚουιιβ : 1716 αἴοίοῖ τοτ- 
ῥεὶ ἸΑΕῪΝ οἱ 1. Η. Νοξεῖις: Ἰῖδ 
δἰοιεὰ ἀαλὲπ διὰ οἷο. ΒΥ.: χορὸν 
Ἰξαβάνει αΙσαΡδπΐαῦ βοθηϊοὶ ροῦ- 
ἴδαθ., πῖθι5 Ἰοσιρ᾽θίθ5 οἶνος ὁΠο- 
ταρὶ τ Π6ΥΘ διιη σϑηΐθϑβ (να, Ῥοεῖῖ, 
ἀθ Τρ. Αἕξ, Ῥ. 951.) Ἅπούαμι 1π- 
βίγπθ θη, ΒὈγ 5 4π6 διρροαϊία- 
βΡϑηῦ οὔ θ5 Ργοδισοηᾶο ἀγϑηλ811. 
νἱ.6 ἱπέεγρρ. δα Εἰχι, 518. εἷς οὐχὶ 
πάλαι χορὸν αἰτοίη. ἘνΠΠΊΡ 5. τὰ- 
ΘΘΠ111115, βῖισοῸ σαγθητίρτια, σΟΠ1- 
Ῥατγαῖΐος δαο]θδοθηΐμ!ος 1105, αι, 
ΠΌΠΟΙ Ὠ]ΘΙΠΤΟ ἸΠΡΘΠΪΟ,, ἰγᾶσοθ- 
ἀἴδ8 φοπιροπθηάαθ. 56 Ῥᾶγοϑ5 6558 
γϑηΐισ, Βδοοῆιβ αἷξ βἰδέϊια. ἀγο- 
50676, Θυαχιθδοοσθ, δὶ, δσοθρίο οἰο- 
70. 56π161] ἐδηΐιπι πῃ Ἰγασοθα]δ 1 
λϊηΧοσϊπξ: [ὈῬΘΥ5. ὅ4ὲ. 6, 78. ρα- 
ἐγίοῖαθ Ἰτπατηθ]αὶ τμΐναθ. ἢ Ὡθοάπαα 
Θμΐπὶ δπὲ δθὸ ν8]16}1. τὸ σππ θᾶ 
γΘηὶ ἈΔΒΡΘΥΘ Ροβϑίηΐ 60 διισοθϑβι, 
40 σαιάσγθ βξοϊθηΐ οἱ γόνιεμοι. --- 
ϑῖς. ἀθ. οομιοθράϊα Ἐχι, "517. πολ-- 
λῶν γὼρ δὴ πειρασάντων αὐτὴν ὀλί- 
γοις χαρίσασθαι." 

99. παρὰκ εκ. ὑψηλὸν, βλάσφη- 
μον; (92) παράδοξον, ἀσύνηϑες. 8. 
ἑαΐα ψφωΐ ἱπμοοίογιξίας δὲ ὡμάαοίως 
ἀϊοέμια, ΘῈ. πϑϑῖὰβ Ὠΐοπο Ρ. 40. 6. 

καὶ μάλα πλεῖν ἢ μαίνομαι. 
ἦ μὴν κόβαλά γ᾽ ἐστὶν, ὡς καὶ σοὶ δοκεῖ. 
μὴ τὸν ἐμὸν οἴκει νοῦν" ἔχεις γὰρ οἰκίαν. 

Ρεῖΐαν. ὅτων τι παρακεχινδυνευμέ- 
γον καὶ νεανικὸν προενέγκηται. 
Τοηρίη. 85, 9, εἰ δεῖ παρακπινδυ- 
ψευτικωτερὸν τι λέξαι. Εα. Κ΄. 

100. Εὐριπίδου (νοι. 3680]. Σο- 
φοκχλέους) ἐκ Μιελανίππης " ὄμνυ- 
με δ᾽ Σερὸν αἰϑ ἐφ᾽ ,»οἴκησεν 
Διός. χρόνου πόδα. ἐξ ᾽άλεξ- 
ἄνδρου (τθοῖθ νϑῖ. 8. ᾿Δλεξάνδρας. 5) 
καὶ ἄτα. προόβαινε ποῦς 
(νει. 8. πόδα). δ. ανόππ. οἵ. ϑ04. 

102. ταῦτα ες Ἱππολύτου Ἔυρι- 
πίδου (576.) ἡ γλ ὥσσ᾽ ὀὁμώμοϊ» 
ἡ δὲ φρὴν ἀνώμοτος. 8. οξ. 
ΤΠ Κη... “1. 

108. καὶ -- μαίνομ ἃ ε. ἐλλὰ 
πιλέ ἕο Ψ ἢ μαίνομαι ἐπὶ αὐτῷ τουτ- 
ἕστιν ὑπερβαλλόντως μοι ἀρέσκει. 
ἘΧΕ δὲ οἵ. 704. 

106. κόβαλλα (510). κακοῦργα 
καὶ ἐνελεύϑερα “ίδυμος κατεστω-: 
μυλμένα, ἀπατητικὰγ καὶ κακοβού- 
λους κοβάλλους (ϑδ4.) 5. οἵ 
ΘΟμ ποίου, 1οχ. συ. ν᾿ κόβαλος. πο- 
δἰγαΐθβ υϑῦρθο βθηβη 6. 51 1}}} α1- 
σαπΐ Κοῤοίαδεγοίοἦο. 

105. ΕΥΙΒΘΏ]Ιη. : Νὰ ἐμὰ μαδίέεα 
γγεθίεσιι ατιέταμπε: τατη ρτορτίαπι πα- 
δες «εἰομτάπι. Ἡ. 6.,), θμῃζῖο 1πῖρυ- 
ΡΥεῖα : Νιίολετπεῖτι ἤἥοϊπιατ ο Εἰίπενπ-- 
γὸ αϊολ.! μειμεῖδ 7 ἀϊοῖ. ΒοΥοα- 
161 ὉΥῸ 5868 56 Π{116 86 σορίατα νε- 
ἰδὲ Βασοδτιδ, ΡΥΘΘβϑυτηὶ 1 ΥΈΡῚ5, 
4υὰ5 Ῥϑύπηι 1π|6]}180ᾶὲ. ΟΡ ΥΆΥΘ 
Ῥοϊεδὲ πιὰ Ῥευβὴ ϑαῖ, 4, οχίσου 



5, 4 ἘῚῚῸ ἢ 

ἘΡ. 
21. 

Ξ.4. 
41. 

δειπνεῖν μὲ δίδασκε. 

29 

καὶ μὴν ἀτεχνῶς γε παμπόνηρα φαίνεται. 

περὶ ἐμοῦ δ᾽ οὐδεὶς λόγος. 

ἀλλ ὧνπερ ἕνεκα τήνδε τὴν σκευὴν ἔχων 
ἦλθον, κατὰ σὴν μίμησιν, ἵνα μοι τοὺς ξένους 

110 τοὺς σοὺς φράσειας, εἰ δεοίμην, οἷσι σὺ 

ἔχρω τόϑ᾽, ἡνίκ ἦλθες ἐπὶ τὸν Κέρβερον, 

τούτους φράσον μοι, λιμένας, ἀρτοπώλια, 
πορνεῖ᾽, ἀναπαύλας, ἐκτροπὰς, κρήνας, ὁδοὺς, 
πόλεις, διαίτας, πανδοκευτρίας; ὕπου 

115 
Ξ4. 
ἮΡ. 
241. 

κόρεις ὀλίγιστοι. 
περὶ ἐμοῦ δ᾽ οὐδεὶς λόγος. 

οὖ σχέτλιε, τολμήσεις γὰρ ἰέναι καὶ σύ γε: 
μηδὲν ἔτι πρὸς ταῦτ, ἀλλὰ φράξε τῶν ὁδῶν, 
ὅπως τάχιστ᾽ ἀφιξόμεϑ᾽ εἰς ἔδου κάτω" 
καὶ μήτε ϑερμὴν, μήτ᾽ ἄγαν ψυχρὰν. φφάσῃς. 

190 ΗΡ. φέρε δὴ, τίν αὐτῶν σοι φράσω πρώτην, τίνα; 
μία μὲν γάρ ἐστιν ἀπὸ κάλω καὶ ϑρανίου, 
κρεμάσαντι σαυτόν. 

21. 

τᾶ: Τοῖσι λανίεα. 8.: καὶ τοῦτο 
παρὰ τὸ ἐν ᾿ἀνδρομάχῃ᾽ μὴ τὸν 
ἐμὸν οἴκει νοῦν" ἐγὼ γὰρ 
ἀρκέσω. Νοπ Ἰϑριηίασ παθο μο- 
α16 1π 1ςῖα ἱγαροθαϊα. 

106. ἀτεχνῶς. ἀντὲ τοῦ ὅλως, 
καὶ συνόλως εἰἴο. 8. --- ,,ἀτεχνῶς, 
ἁπλῶς, καϑόλου. νἱά4. ΑἸχπλοη.“’ ΒΥ. 

107. δειπνεῖν μὲ ὃ. τοῦτο ,.γὰρ 
ἐπίστασαι, ἐκεῖνο δ᾽ οὔ. ταῦτά με, 
φησὶ, δίδασκε, καὶ μὴ Ἀρῖνε τραγ- 
ῳδίας. ὅτι ἀδηφάγος ὁ Ἡραπλῆς. 
ἘΞ περὶ--λόγος. οἷν, 87. 

111. ἐπὶ τὸν Κ'. εκῖ αὐ αὐάμοεπ-- 
ἄμπι Οογρογάτα, 46 ἅτ νἱ ρσϑθροϑ,- 
ἰϊοπῖ5 ἐπὲ σοῃ β᾽ Πἰιπι ἱπ αἰ σϑηἐ15 ν1 468 
ῬΥδθέρυ 8]105 ΕἸἼΟΠ συ, Απϊπιδᾶν. δα 
Ὑ ΘΙ ον. 1Π, 110 Ρ. 345. Β. 

118. ἀναπ.; ΤΠ ΉΒΙΟΠ 65. -- πρή- 
νας. γράφεται κρημνούς. ἐκ- 
τροπαὶ δὲ ἐκνεύσεις τῶν ὁδῶν, 
ὅπου τις ἐχτραπῆναι δύναται" διὰ 
τὸ ἐκτρέπεσϑαι τῆς ὁδοῦ καὶ κρύ- 
πτεσϑαι, ὅταν ταραχή τις γένηται 
τῶν νεκρῶν. ὅσα δὲ οἱ ὁδοιποροῦν- 

παῦε" πνιγηρὰν λέγεις. 

τες ἐπάνω τῆς γῆς εὑρίσχουσι καϑ᾽ 
ὁδὸν, ταῦτα καὶ αὐτὸς οἰόμενος 
καὶ ὑπὸ γῆν εἶναι, ἐρωτᾷ περὶ τού- 
τῶν. ὃ. 

115. κόρεις. ππδπ8ηι σΘη 1 Π 
οἰπλΐοθ8. Ρ]γῈ5. 1 65 ἘΠ] ΟΥ̓ΘΘ 416 6556 
αϊοιιηίπν αιιαπιῖη ΘΟΥδθοὶα, οἵ. ΡΙμΕ. 
5δ41., ΝΡ. 680. Βαυίπο αν (Π οδο 
σιαοί Οτίθολεπίαπα 8. 101.): 2 6 1 
ΟΥϑᾶπθὶ ἐϊθουβίθῖσε Ζανθῖθα. 4116 
Ψοτγβίο! ιησ, Ἐ5 δὲ π]ομὲ πηδρ] ἢ, 
Ποἱηλ  οἸἸβομοΥο ὙΥ̓δηζθη αὐ ξιπη- 
ἄθη. [Ι͂ῃ. Αἴμθη πἰπρ α. 5Ξεοῖπ Βεὶξ 
τνῖ8 οἷηθ Ηξηρτηδίία δὰ ἀοσ ΘΟ ΚΘ 
διιξός τι. 5. τν. 

121. ϑράνους καὶ ϑρανίδια (ϑρα- 
ψία ϑιυ1α. ν. ϑρανίον ; Γ᾿ τηουοὲ 
ΤΟ ΚΘτιι5) τινὰ διφρία, καὶ ὑπο-- 
πόδια ἔλεγον (ταὶ ἡ παρὰ τῷ ποιη- 
τῇ δὲ σρηνυς)» ἐφ᾽ ὧν οἱ ἀπαγχό- 
μενοι ἀρτῶσιν ξαυτοὺς, ἀπολακτί- 
ἕξοντες αὐτά. 8. 

122. σεν εγ- φ' 56. Ξβροπηαιηΐ, 
11 πνίγονται, διἠοοαπεμγ Εἰ ἀθϑέμς 
αἰοίτχ πνῖγορ. αἰχοσαὶ διιΐθπι, 86 
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ΗΡ. 

ἡ διὰ ϑυείας. 
Ζ1. 

125 ΠΡ. 

Ζ1. 

μαλιστά γε. 

ΡῚ ΣΤΟΝ ΦΥΝΊΘ ΡΣ 

ἀλλ᾽ ἔστιν ἀτραπὸς ξύντομος τετριμμένη, 

ρα κώνειον λέγεις; 

ψυχράν γε καὶ δυσχείμερον" 
3 Α .) 3 ͵ 3 ΄ 

εὐϑυς γὰρ ἀποπήγνυσι τἀντικνήμια. 

ΗΡ. 

211: 

ΗΡ. 

21. 

180}, 
ὙΠ 

ΗΡ. 

βούλει ταχεῖαν καὶ κατάντη ὅοι φράσω; 
᾿ χ »,5 ς “ὕ᾿ Χ - 

νὴ τὸν 41|᾿, ὡς ὄντος γε μὴ βαδιστικοῦ. 
καϑέρπυσοόν νυν ἐς Κεραμεικόν. 

κατα τί; 
2 Ἁ 3.εν} 5 « , 6 λ 

ἀναβὰς ἐπὶ τὸν πύργον τὸν ὑψηλὸν... 

τί δρῶ; 
ἀφιεμένην τὴν λαμπάδ᾽ ἐντεῦϑεν ϑεῶ, 
κἄπειτ᾽, ἐπειδὲν φῶσιν οἵ ϑεώμενοι 

0116 ϑερμὴν ὁδὸν, σαϊίάαπι, ἀαεδέμο- 
δᾶπι νἱαπι. Β6, 

1938. σύντομος. ὅτι οὐ μόνον 
ἐπίτομον λέγουσιν, ἀλλὰ χαὶ 
σύντομον. τετριμμένην δὲ 
ἅμα μὲν ὡς ἐπὶ ὁδοῦ κατημαξευ-- 
μένης" ἅμα δὲ καὶ διὰ τὸ τρίβεσϑαι 
τὸ κώνειον. 8. ϑοι])]οοθῖ δοιηθη οἱἷ- 
οαΐαθ ἰδυθθαῖασ, ιτὐὖὐ βιισοιιβ 6χα 
ΡῬυϊπιογθίαῦ, νὰ Ρ]Ίη. Η. Ν. 95, 18. 
οὐ 4ὸ5 ἰαπᾶδὶ ΕἸΘΟΠΘΥ, δα Ρ]αΐ. 
ῬΠδεα. σᾶρ. 65. Ρ. 491, Β. 

125. ψυχράν 78 Ἀ. ὃ. καὶ ες 
ἐπὶ ὁδοῦ “ψυχρᾶς, καὶ δτι κατὰ ψυ- 
ξιν φονεύει τὸ κώνειον. πήγνυσι 
δὲ, εἶπε, τἀντικνήμια" ἀπὸ 
τῶν ΡΕΙΩΣ γὰρ οὗτος ὁ ϑάνατος 
ἄρχεται, πρώτους αὐτοὺς καταψύ- 

χων, ὡς τοῦ ζωτικοῦ αἵματος περὶ 
τὴν ᾿χαρδίαν συστελλομένου. 8. οἔ. 
ῬΊαι, 1.1. οαρ. 66. ΡΙ1η. Η. Ν. 95, 95., 
Ἰααδηΐθ ὑγϑιοκοῦο: θοὸς ἜΞΗΣ τα 
οἱομξα, ἱπιοίρίμτιΣ αἰσογο αὖ δχὲγθ-- 
χπϊέαξίδιι5 οογρογὶδ. Φάρμακον ΑἸΠ6- 
115. {ιι15586. ΤΕΥ ΒΙΡΡ]1οΪα, ν6] οχ 
Θοογϑι15 δὲ ῬΠοοίοΙ5 Πἰδίουϊα π0-- 
νἱπιι5; οἷ, Χϑηορη. Ηἰϑῖ. συ. 2, 8, 
56.:; ἴῃ 46 πὶ τιδιι οἱοιιΐα ἔθγθ ἃ 
Ἰθιροῦθ θ6}}} Ῥεϊορομπδβίδοὶ δ- 
ΔΙ ραίασ, αὰ τποπαὶϊξ Ο. 6. 8. 
Κόρ!κϑ ἴῃ ἜΝ δούπιαη, ἔϊερεν 6ε- 
ϑϑέξροϑισιρ ἀδτ Ογίφομοτ Ὁ. 726. 

1927. κατάντη. οὕτως ᾿ἀττικοὶ (9) 
ἀντὶ τοῦ κατωφερῆ. --- 8, 

198. δα ὄντος βαδ, (1. 6. αρὶϊ 
δα 1ἰ6Υ Ρεβάββισ ἔδοϊεμ άπ) 5ιΡ- 
ῬΙθηάσπι μου. Β. 

129. 56αιι. ἐς Κεραμεικόν. 
ἐπὶ τὸν πύργον. νἱά. 5Βᾳ4τ16 85 
απποῖδέ. 

181. ἀφ. τὴν λαμπάδα. τοὺς 
λαμπαδιστὰς ἀγώνας. λαμπαδηδρο- 
μίαι δὲ γίνονται τρεῖς ἐν τῷ Κερα- 
μειπῶ, ᾿ἀϑηνᾶς, Ἡφαίστου, Προ- 
μηϑέως. Κεραμεικχὸς δὲ τόπος ᾿4ὃ71.- 
νῃσιν, (Οδγαμιίοβ ὈγΡϑμι5. 50 
Αὐβθορᾶβο,, βεβρι βῃ το πθπΣ ΨΘΥΘΙ5: 
181 8]11π|8. 6] 115 ΠΟΙ] Πΐβ Ἰοοῖι5 ἔπ] 
δχίγα πΥθῖ: να. ΜΙ ΘΌΥΘ11 ΠΡΟΥ (6 
ΠΡ Π1Ο (ὐθγδηλῖοο. ) ὅπου συνετέλουν 
οἱ ᾿4ἀϑηναῖοι κατὰ ἐνιαυτὸν λαμπα- 
δοῦχον ἀγῶνα. πρὸς δὲ τῷ τόπῳ 
τούτῳ πύργον τινὰ ὑπάρχειν φασὶν 
εἴα. (ὃς Ῥδιι58πη. 1, 80. ἐν ᾿Δκαδημίᾳ 
δὲ ἐστι ΤΙρομηϑέως βωμός" καὶ 
ϑέουσιν ἀπ᾿ αὐτοῦ πρὸς τὴν πόλιν 
ἔχοντες καιομένας λαμπάδας (ἰπερη- 
885 ἴῃ δ΄ ΟἸΡΙΙη5, 4π8ᾶ86 δύδὲ 
Ῥτοὸ ζουιρηβ Δοαδθδπιίδο: ΟἿΣ ἄθο δὲ 
ἕδσθηι ἀθαϊσοαθθαῖ νἹοῖου, αὖ ἰθ6βῖα-- 
ἰὰν συδιηηλδίϊοι 8ρ. δ] οἷς. Π) 1δ Υ, 
Ἐλισρ. Ρ. 157... ἂἃὐ πποηδὺ ν ε]οκο- 
Ὑιιθ ΤΠ ἱπῖθυρ. ΒοΥΠΊδΠ, Βιδηαυῖιπα 
Ῥ' 120.). τὸ δὲ ἀγώνισμα ὁμοῦ τῷ 
δρόμῳ φυλάξαι τὴν δᾷδα ἔτι καιο- 
μένην ἐστίν" ἀποσβεσϑείσης δὲ οὐ- 
δὲν ἔτι τῆς νίχης τῷ πρώτῳ, δευ- 
τέρῳ δὲ ἀντ᾽ αὐτοῦ μέτεστιν" εἰ δὲ 



5 ΠΧ ΊΘΝΙ. 81 

εἶναι, τόϑ' εἶναι καὶ σὺ σαυτόν, 
ποῖ; 

κάτω. 

εἰ δαί; 

ἀλλ᾽ ὁ πλοῦς πολύς, 
εὐθὺς γὰρ ἐπὶ λίμνην μεγάλην ἥξεις πάνυ 

εἶτα πῶς γε περαιωϑήσομαι: 

241. 

ἜΓΡ. 

21. ἀλλ᾽ ἀπολέσαιμ ἂν ἐγκεφάλου ϑρίω δύο. 
18. οὐκ ἂν βαδίσαιμι τὴν ὁδὸν ταύτην. 

ΤΡ, 

21. ἥνπερ σὺ τότε κατῆλϑες. 
ἘΓΡ. 

ἄβυσσον. 
4]!. 

ΗΡ. ἐν πλοιαρίῳ τυννουτωΐ σ᾽ ἀνὴρ γέρων 

140 

μηδὲ τούτῳ καίοιτο, ὁ τρίτος ἐστὶν 
ὁ κρατῶν" εἰ δὲ καὶ πᾶσιν ἀπο- 
σβεσϑείη, οὐδείς ἐστιν, ὅτῳ καταλεί- 
πεται ἡ νίπη. οἵ. 1026. Μοπεὶ ΟοὩ2., 
Βίης ρσόνθυθῖ ἰοσο αἰοὶ ]απιραία 
ἡγαάοτο ρΥο ἢηΐϊθπᾶο 5εὶ ἀββιβίθη- 
αο. Γμιογοῖ. 2, 78. Πιφιθ ὕγενὲ δρασ 
ἐϊο τπμέατιέμτ' δϑοία αἀτιϊπιατιέμπι, Ἐὲ 
φιιαδὲ ομγδογες υἱέαὶ ἰαπιραάω ἐγα- 
αἰιτιὲ. 

188. εἶναι. ἀντὶ τοῦ ἀφεῖναι 
τοὺς δρομεῖς. --- 8. δἸίοτιπι εἶναι 
ναϊοὶ ἕς, ἸὩΠηϊἶνο Ἰδασραῖο ΡτῸ 
Ἱπιρουαῖνο, βοΐ Ῥ8551Π1. 

184. ἐγκεφ. ϑρίω δύο, οοτο- 
ΡΥΪ ᾿ποὶ ψαδηΐατη ἀπο ἤρσιιβ 011 
οαρίπηΐ, ..--- ΟἸζαῖαν μἰσ Ἰοοι5 1π 
56Π011, δὰ Εσι, 951... ὉΡῚ 1πΐοῦ 
ψΑΥΪΔ5 νΟΘΘΡῈ}1 ϑρίον ῬΥὸ δοπαΐ- 
γπετιέϊβα 51 αἰ Π σαι οη 65. θα 4Οαιι6 
ἰγαάϊτατ: ἐγκέφαλος μετὰ γάρου καὶ 
τυροῦ σχευαζόμενος καὶ ἑλισσύμε- 
νος ἐν φύλλοις συκῆς.““ 80. ,ΙΝΟΟΙ 
1 ΠΠ]Θη αἷς Οτίθομοη Βοἰβ5. ἴῃ 
γν εἰμ] δεῖου, ὈΚεσὶς σι. νοὴ Οὐῖθ- 
ομθη]απα.“  οίοζον. 

185. τί δαί; γμιὰ ἐρέειν 9 αυϊά- 
πδΠὶ Α]1π|ὰ Ξογα νὶ5.2 νἱᾶ, Ηθυχη, 
δὰ Ὑ᾽βοσ, ποῖ. 846. 

187. λίμνην μεγ. ΔΟΠΘΥ βίδα. 
188. 1ἴὰ οοαἀ. ΡΥΔΘΕΘΥ πη πιπὶ ΒΘ Κ΄.» 

ἃ ΒΥ. οοἸαίαμη, οὐ ῬαγἝβιῃιιπη, 
4αθπὶ ἢ τιϑι ποβίσγιπι ϑνοϊνς 
Πθοπηδογξίαβ; πθ6 δχριιπσθγθ διι- 
ϑὶπὶ τὸ γὲ, ατιοα ἔδοϊξ ΒΥ., οἴμπὶ 

ναύτης διάξει, δύ᾽ ὀβολὼ μισϑὸν λαβών. 

δ σ:Ἰ Ποαϊοποσα αὐρθαῦ δανεγθί,, 
τς 51} ψωμοπιοάο φιιίείαητ» ψεοτποῦο 
ἄθπιώπ. νὰ6 Β. δὰ λι. 1, οἱ Β εἰβὶρ. 
δὰ δορὶ. Οδβὰ. 00]. ρ. 898. εἰΐϑηι 
ὩΠΠΊΕΥ νούβιιβ δὰ ραχίϊοι!α νἱν]- 
ἀϊοτθβ σα απητοῦ οὐ πωμικώτεροι. 

1389. τυνν. συνύγων τοὺς δακτύ- 
λους καὶ τὴν παλάμην κοιλάνας φη- 
σὶν ἀντὶ τοῦ μέπρ ᾧ. --- φοβεῖ δὲ 
αὐτὸν, ἐπίτηδες σμιμρύνων τὸ πλοῖ- 
ον. 8. 

140, δύ᾽ ὁ. μ. λαβών. οὐχ εἷς 
τοῦτο λαμβάνοντος, αλλὰ πρὸς τὸν 
δικαστικὸν μισϑὸν, ὅτε ὃύο ὀβολῶν 
ἦν. --- ὕστερον δὲ ἦν τριώβολον, 
τοῦτο τῶν στρατηγῶν κολακείας χά- 
ρεν προστιϑέντων. ---- 8. ΑΙΠ51ο 86 
}άϊσαπι ΑἸμθη. τπογοθάσδπι, διξ 
81), ἥτπ|86 Οἰνίθη5 1π σοποίοπθ 
ΒΓ γαρῖα ἔθυθηιρι5 ἀδραίασ, ΝΟ 
οαάθιῃ δι ΒΘΙΊΡΟΥ, δ0α αἰϊνουβίβ 
ἰθηηροΥθι5 διιοῖα ν 6] ἀπηπιϊητια 6ϑὲ 
80 πηὸ δὰ ἐγ οβοῖΐοβ; ἀιϊοστ 
ΟΡΟ]οτιμν ἔπ Εἰιῖδε 6 νἹά δῦ, {πδ}- 
ἀο δαΐι86 ἔπογιηΐ ᾿ἰᾶπαθ. ΤΙαοῖγοο 
ΟΒμαγοηῖῖ, θη ΘΘΊΕΥΙ ΟΠΊΏ65 πυ- 
ἐπόρτυαρηϊ ΟΡΟ]ο οοπέθηϊεμ ζιι555 
νο]ιηΐ, (οτηΐοιβ ἀπο] θη 1:81} 
ΠΟΙηΐΪη6. 50}]ν1 Ππεῖϊ, 8... οἷ, 968., 
1892., 8.. δὰ ΝῈ}. 865. οἵ Τπρυϊπῖ5 
σ. σ. 5. Κορ]αι ΠΡ κασι ᾿111155] τι 
{Πεῦογ Οδδοιςρθθμτι; μ᾿ 5. τρ δ 
ΟπίθοἼιοτι, Ρ. 627. 56 4.) 684, Ξ6ῳ- 
ΙΝοΐαμι δϑὶ, [{ζαην ἡπαϊσοη ἀαγαπι 
οοποϊοπιιηᾳι Πα Ομἰἀχῖμ ΡΟ τ 



82 ΠΥ ΡΊΓΕΣ, 

21. φεῦ, 

1 ΟΡ ΝΟΣ 

ὡς μέγα δύνασϑον πανταχοῦ τῶ δύ᾽ ὀβολώ! 
πῶς ἠλϑθέτην κἀκεῖσε; 

ΠΡ. Θησεὺς ἤγαγε. 
μετὰ ταῦτ᾽ ὄφεις καὶ ϑηρί᾽ ὄψει μυρία 
δεινότατα. 

ΕΊΓΕΣ 

οπρ αἰ οϑίπιοβ ΑἰΠθπῖθηβθβ, ρΡοϑβῦ- 
«δι οἰΐαπι τπϑγσθάθηι Ἰϑέδπι 1η-- 
δε ηϊοδοῦ ῬοΥΊο]85 (οἵ, 853.) ἴοσϑ τὰ 
50] τι δἰ 1556, 18 41 οἵ ΤΟΙ ΡὈΥ1- 
νδίβϑο δ ρει] σαθ σπΥ8 1 8076 015858 :; 
4π8η| 5ΟοΟΥαἴϑηι ρα 5511} ΑΥἸδβί. θχ- 
αϑτίαΐ, ΡΥ βου 1 650 15 11571|6 
Ταθιμ]ς, 4185 ΡΟ] ἴσα5. ΔΡΡ61165 
κατ᾽ ἐξοχήν: «τ|4165 Μίαμβο 1π α15- 
βουϊαιοηθ σου. (Ολῤαγαξέογο εἰοτ 
φτοττιοἠπιδέοιν Τομέεν αἰΐογ Ναξῖο-- 
γιοῖι -- οὐδ Ναολεγρο κὶρ διιῖξοτα 
Τλρογίθ εἰοσ δολμόπετχι ΚΚιϊτιδέθ, 7. ΤῊ, 
5. 118 --- 168.) τπππιοσαῦ “ελαγτγιετι- 
865, Ἐσφιμέθδ.. Ῥάσεπι; Τινοϊδέγαίαπι: 
{αῖθιις σομιοοα 5 δαϊπηρίρ νϑ]α 
ΔΙ ΟΥ̓ ΠῚ οἰαϑβθῖη ἤἜοραδ, “νε5 οἵ 
Οοποϊοπαΐγίοθα, που 6 ΟΘΥ15. 11185 
δνθη 5 βουϊρίαβ,, τιὺ 5ἴ85 δι ρ 6Υ10-- 
γ65., 568 1 «αῖρας ΘΘΠΘΥΔΕπΊ ΟἿ -- 
ν αι 15 νι8 δίατιθ ᾿πσομηπιοαα ΤΘ- 
ῬΥΘ ΒΘ μ ἀδμ ἔτ 5 80 τ τΊβ 186. ἀτιι 6 
56] πη σὴς ἅ]1ας, 4185 Παια Ἰηθρίθ 
1 ΕΘΥΑΥα5 νΟΘΔΥΙ ΘΧΊϑ.] παῖ, τῷ ατια 6 
Ῥοξῖδϑβ., ἸΠΡΥΤ15 ἱγαρίοος, ΡὮ110-- 
Βορῃοβαιιθ, ἴῃ μἷβ ϑοογδαίθηι, ροὺ- 
βἰσιη ρα; (πιῸ γοΐευθπαθθ διιηΐ 

ΝΝωδε5, Πμεδπιορλοτίαξιιδαθ, Πασιαε; 
ἀθη]αιι6 βθούϑιιηι ἃ ΟΘίουβ ἰγϑοίαῦ 
ῬΙωέειπι, ἵπι {πιὰ 40.118, ῥσοχίπιθ δα 
τηθαΐϊαθ Οτδθοοσιι σομιοθαϊδθ 1η- 
ἀοοπὶ δοοοαοηΐθ. 1ἃ δριΐιτ, τ 
οβἰθηάδίαῦ,, Τουέιδηι σοθοο δΥθ1- 
ΓΙῸ ΑἸΒΡΘΥΓΙΧῚ ΒΟΠΆ 5118, Π] 6] ]ΟΥ̓ΘΠ1- 
416 ἔογϑ οπῃ] ΘΟ ΑἸ ΠΟ 6 ΠῚ, 51 
νΟΥΙΑ 115 1118 1θ 65 βϑαιιδίθ δὲ 711- 
5.146. [βἔϑπὶ Ἰοίταν, «δηλ ΑἸΧΙ, 
ΑἰΠΘη θη βῖτιη) ἰονίςαΐθ., [ΠῚ τι5 
σομπ οἰ ΟΠ 5 ατι6 ὑπ ἈἸδα πὶ. Βαο- 
σἤτι5 τά ρὴβ ϑχοϊδηιαῦ: φεῦ, ὡς μέγα 
δύνασϑον πανταχοῦ τω δύ᾽ ὀβολώ! 

149. ἤγαγε αἰχὶξ δαάθηι πιοίϑρμο- 

μή μ᾽ ἔχπληττε, μηδὲ δειμάτου᾽ 
455 -οὐ γάρ μ' ἀποτρέψεις. 

εἶτα βόρβορον παχὺν, 

γα, τὲ ἠλθέτην. Ξ6εα ὙΠοδβοιτη ἴπ- 
αἰιχῖβ56 11Ππ| πϑιΠπιην ἀρὰ [δυο ϑ, 
αιιΐδ ἰγϑαταϊ 9 αυΐα ἀα σα διαϊνῖξ 
τη ατιϑ τ 2. ΠΪδῚ 1ἃ νο]ιΐ, 1πδἐιι- 
ἴπιπὶ 6558 Ῥυορίον δαβιι ΡΙΓΙ ΠΟΙ, 
Οἵπὶ ΡῬΥΟΞΘΥρΡΙ πὶ τϑρτιγη5 δα πὶ 
ΤηΕΥΟσ: Π6 4115 50 ]Π1οϑὲ 1] Ροβίθ- 
χιιπὶ ἴδηι ἴβοι!]8. ἰσγδ)]οῖαὶ ρΡαϊπάθηι 
ἈΑΟΠΘΥΒΙ Δ ΠῚ, 566 πδῖ]ὺ βγη αο 
ἀδίουσθαίασ, 8] ΟσἐΘ πλ] 118. ΠΙ1Π|- 
ΠΙδΐτι5 ΔΟΟΘβϑουῖξ, 1 515] Π 088, 
Ἡ51 [4 11ον, 5680}. : Θὴ σεὺς ἤγα- 
γξ, ἰπχαῖς, ὅτι κατήλϑε μετὰ Πει- 
ρίϑου εἰς ̓ λιδωνέα, ἁρπάσαι βουλο- 
μένου τὴν Κόρην [τῆς “ήμητρος 
“Περσεφόνην. 4ιοα δααϊξ, ἢ δεὰ τὸ 
ἁητεύειν τὸν Χάρωνὰα διαπορϑμεύ- 
οντα, 8( αἰΐδιι οἸτηι Ἰθουοπ ἐπὶ ΡΘΥ- 
ἀΐπογα νἱἀθίιτ, μᾶπο ὃ ϑὴς εἰσήγα- 
γε) αὖ ἸΡ56 Οματοι ἀποίου ξιΐββθ 
αἰσαίΐιν π 811 15:18 151 {π|6 6], 6 
δταϊὶς Ιϑογαγθὲ. ββδα ποὺ 2181] Παᾶ-- 
}εῖ 54115 (Σοπιΐ οἱ. {ππ8Υ6 ρου βίη απ πὶ 
6558 6860 11 να]ραία βουρίμγα, 
ΘΧΙβ πα τ γ 6π|6 Ροὐτιξ, ΓΘ ϑθι 
αἸοὶ, οὐπὶ Ῥου ο]θὴι 1π|6]Πραὲ ΑΥ]- 
ΒΕΟΡ 865, ΠΊΘΥΘΘαΙ5 ἡ 1] ΑΥΤ86 1η- 
νϑηΐουθι. ΤΠΘ5ΘῸ πλ1}15 ΤΕΡ5 
ῬΘΥβΙ πα} ]θὴι. -- ἔγαβῖγα Βσν. Θησ. σφ᾽ 
ἤγαγε. ἀπε. ΕἸΡΐΩ 8. ἡ ἤγαγεν. 

148. ῬατίΞ. ὄφις. 
145. παχὺν ΒΥηιποΟΚΙ οοὔθχ οἱ 

Βανασίοιιβ, οοἰοσὶ πολὺν, 4188 νἱ- 
ἀεδίαῦ 6556 Ἰητογρυδίαιίο. παχὺν 
οἰΐαηι 1Ρ56 ΒΥ. Θὲ 8111 ὩΟΠΠΜ]]1. πο- 
λὺν Ἰερτῖτιν 157. ὅΡ. : βόρβ. πολύν. 
Οτιοά 6 5οἱεῖ5 ΟὙὐαθοοσιπι ἴῃ 601ο-- 
δίαθ ἀϊοίξιν, Ἰαχία αιαπὶ ΞΟ] σαι 
δὲ ααυϊ, ποηππὶ ΘΟΥΙ ΠΣ ΠΥ ϑἐοΥ 18 
1π 1111, ἔαῖο δυϑηῦ ξαποὶϊ, τῃ Ππἰὸ 
86 5ἴθΥ ΟΥ̓ 80 Υ8 ἴῃ [ηΐουῖβ οσθαθ- 
Ῥαμέμτ, Ρ]αιο ἂὧβ ροβίγϑθηινβ ἴῃ 
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καὶ σχῶρ ἀείνων" ἐν δὲ τούτῳ κειμένους, 
εἴ που ξένον τις ἠδίχησε πώποτε, 
ἢ παῖδα κινῶν τἀργύριον ὑφείλετο, 
ἢ) μητέρ᾽ ἠλόησεν, ἢ πατρὸς γνάϑον 

160 
κι ’ , ΝΡ» ’ [κχ " 

ἑπάταξεν, ἢ ΄πίορκον ορχον ὠμοῦεν, 

ἢ Μορσίμου τις ῥῆσιν ἐξεγράψατο. 
27]. νὴ τοὺς ϑεοὺς ἐχρῆν γε πρὸς τούτοισι κεῖ 

τὴν πυῤῥίχην τις ἔμαϑε τὴν Κινησίου. 

Ῥμδρά. ". 81. ἔ. 1. (ο. 13. δὰ χιιθῆι 
Ἰοοῖιπὶ οἵ, ΕἸΞΟΠΘΥ. Ρ. 990. οὐ Μ|οϑ8- 
μιθπι. δὰ Οπάννουι, ἐ. 9, Ρ. 1049. 
ξαϊ: δαΐθπι 1114 Οὐρηϊσα βεπίθηςα, 
Ἡ. 6. ΘΧ δῃϊ αι δϑίπιο ΡΒ] ΞΟρ ἢ 6- 
χηᾶῖθ 46 Τηξουῖβ γχϑροιϊία, Β.): ὅτι; 
ὃς ὧν ἀμύητος καὶ ἀτέλεστος εἰς 
ἅδου ἀφίκηται, ἐν βορβόρῳ κείσε- 
ται εἴς, 

146. σπώρ. (πο, πϑῆϊιθ δ᾽ ἰοὺ 
νειῖ. 644.) χύπρον. 51055. Ὑ]ἹοΐοΥ, 
68. νΟΟΒ 8ρ. τιβιιη] 6556 πηχοηρὲ ΕΡρ]- 
ΟΠ ΔΥ πη}, ΑΥἸδοΡ 8 η86. δπ|141110-- 
ΥΘ Πι, νΟΥδιῖι 186 ΞΟΔΤῸ ρ΄566 ἃΡ. ΑΙΉΘη, 
8, Ρ. 319., τῶν οὐδὲ τὸ σκῶρ 9ε- 
μιτὸν ἐχβαλεῖν ϑεοῖς. άαπιὶ ἔδοϊξ 
ϑιγαιεϊς Αἰδ]αηΐα, τι 8. δηποίαν. 
Τδητπ5., πιοποηΐθ Ὑ  ΙΌΚοτο, [η- 
ἕδυόσπμι 18, 103. 5644.,) δα π]δίοταϑβ 
ἴῃ τιϑγάδπι ἀδίγιιβοβς Πηχίῖϊ. -- ἀ εἔς- 
νῶν Διιῖοε (ν16 ΒΟΚΙΚΟΥ Δηθοα. 1. 
Ρ. 22, 16. οἱ Ρ. 847.) ΕἸπι5]. [ἢ 
Ἑαϊπϑασρὰ Του. ἴαδο. 857. ». 78., Βαῖι- 
ΤηΔηΠ. ἘΠΡΘΥ. ΘΥ. 5Ύ. [. ρ. 950., Π- 
ἀοτῇ. ΠΠΡυΐ ἀεὶ νῶν. ; 

149. ἡλόησεν, δ πογπιαπι Αἵ- 
ἀἸοϊβπιΐ, ΒΥ. βθοιη αι ψΆ]οἸς. δᾶ 
Απιπιοη. Ἕ, 2. Ρ. 91., 1΄αιια Παρθϑηΐ 
δ14δε οοαα. 1,6 ἀθη515 αἴαᾳηθ Οχοη. 
να]ρο ΠΙΡυὶ ἠλοίησεν, ἠλλοίησεν 
εἰς. 51055. ΒΥ, ψ]οῖοσ. ἠλοίησεν. 
ἔτυψεν. οΞ5: 7,76γ αἰ Μωεεον αὖ- 
5εάγοδολεπ. οἵ, 967. 

«151. Λο  σίμου. τραγῳδίας καὶ 
οὔτος ποιητὴς, καὶ ψυγοός. ἔστι δὲ 
Φιλοπλέους υἱός. ἦν δὲ ὀφθαλμῶν 
ἰατρὸς ἀγαϑός. ἦν δὲ καὶ σμικρύς. 
υἱὸν δὲ ἔσχεν ἀμφιδάμαντα. 8. Η. 
Μοββῖιιϑ : 27 Πογ 6. ΚΠ ΘΟ Ι Κοίῃ 
Τοαιθησουομς, Νοι Ηοβίοά, «15 
ἀοΥ ΟἸδι]}6 δὴ Κίϊω Γἰρ6 ΚΟΥ Ρ 6] ἐπι ρ’ 
ΒΟΥΥΒΟΠΘηα τναγά, ΓᾺ})6116 τηδη Εἶπ 6 
ἀορροῖτθ ΑΒ Βα ΠΠπηρ πὶ Ηδάθ5, αἷθ 

ΑΠΙΒΤΟΡΙΠΑΝΕΒ 1, 

οἷπθ νοῖρ ὅογΥ ΟΚθαποβίη561 ΚΠ Ἵν σέοη 
Βοπηδηηΐ, αἷΘ δηᾶγθ νοῦῖ ΤΊϊζαη 61-- 
Κουκοὺ Ταγέαγοδ. ἴῃ θη 'ασίανο5 
Καιηθπ ἀἴ6 1,ϑεουαίθη, αἴθ Ατ]- 
βἰοἴαμθβ, τη ϑ} 5 μθη Μ᾽ ΟΥ̓ θ᾽ ἢ - 
56ῃ 810} Γίρθπα,, 8415 ζ7γγιρεινοίθοεο 
πἰπαῦ: ἤδοῖ ΕἸγϑίοαθ α16 Ετοπι- 
Τθη, Οὐδ, ψ8ὸ Ηδυδκ]65. βαρ, 
αἴθ Θεινείμείοπ. 266 βἴβκθῃ 1π| 
ϑΘΟΠ]απιπι; αἴθθθ νϑυκοησγίθῃ ταῖν 
ἄἀφθη Οδιΐογπ (νϊ4. ποῖ, δα 158.) ππὰ 
ΘοηΌ556η 80 ἵμσεη (ϑὑπηϑ ἢ] θη 6]- 
ὯΘη ουνίσθη ΟΠ Θγατιβ οι. “’ οἵ, 1, 
Α.1,. ν᾽ ΟΡ ϑοΠ ΘΙ ἀου] ἀϊδροΐ, ἀΘ Ουδο- 
ΟΟΥΠῚ ΠΥ 5 6115 εἴ. Ρ. 69., 4τιο5- 
416 10] Ιδτπιάδὲ, Ηδυμπΐιμι ΕἸΧΟΊΥ55. 
10., 13. Δα Νἱγρ. Αθῃ. 6.. Ῥαρϑ. 399. 
5664.) 949. 5644.» ΕἸ Ῥ. Εἰ, ΜΊΉΠΘσιιπα 
1Ρρτὸ 46 ΒΙθγασοηϊα οἷο, αι ΠΡῸΥ 
Ῥγοάπι Ηανηΐδο 1803., οὐ πῃ ρΥ]η}15 
ΟΥ̓θιιζουὶ ϑγσηδοῖϊά ττιὰ Πγελοίορίο. 

1593. Κινησίας δεϑυραμβο- 
ποιὸς; ὃς ἐποιήσατο πυῤῥίχην. --- 
ἄλλως. ὁ Κιν. ἐπραγματεύσατο κατὰ 
τῶν Κωμικῶν, ὡς εἶεν ἀχορήγητοι. 
ἣν δὲ καὶ τὸ σῶμα ὀκνηρὸς καὶ κατ- 
εσκελετευκώς. --- ἣν δὲ Θηβαῖος; 
μελοποιὸς κάκιστος, ὃς ἐν τοῖς χο- 
ροῖς ἐχρῆτο πολλῇ κινήσει (2). ὅ. πος 
Ῥοβίγθημμ αὐ 6 πὶ ΟΧ ΠΟΙΪΠ6 67115 
Π οἴη 6556 νἱἀραῖττ. σϑίθγιση πυῤ- 
δίχη αὐτῖχυτιηι σοπιι5. δὶ Ἐα].810-- 
ηἶ5, 4ποα Οἰποβίαβ τ 01}}} δο σἱαϊ- 
ο]0 φαοάδηη σϑητῖιι 15. ΓΠΧΊ1Γ, 8586- 
Ῥίιι5 πουηΐη θη δὲ μΐο ποϑβίθυ οἵ 8ΠΠ, 
Ρυαθβοσιΐπι Οὐπλοὶ, 5061] 1}. 
νίά6., πιοηθη 15 νἱτ]5 ἀοοῖΐβ., 1η- 
ἔγα νϑύβ. 1364., Αν. 1873. Ξ644..» Ρ]α1. 
ΟΘοτρ. 502, 8.) ΑἸποη. 1.12. ν». 551.. 
αὐ] ΤΉ ΤΟΥ παῖ] θηξοβ, {αἱ ἸΘσαῦ) ἀφ᾽ 
ἑκάστης τέχνης δὰ Τηΐεγο5 σαϊτειιη- 
ἴὰγ, Οἰμποδίαμι ρυοποῖβοὶ ἔδοι! Αὐἱ- 

βίορ], Γηρυτάδῃ. 
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ἩΡ. ἐντεῦϑεν αὐλῶν τίς δὲ περίεισιν πνοὴ, 
155 ὔψει τε φῶς κάλλιστον, ὥσπερ ἐνθάδε, 

χαὶ μυῤῥινῶνας, καὶ ϑιάσους εὐδαίμονας 
ἀνδρῶν, γυναικῶν, καὶ κρότον χειρῶν πολύν. 

421. οὗτοι δὲ δὴ τίνες εἰσίν: 
δ δ ᾽ ΤΙΡ. οἱ μεμυημένοι... . 
»Ἢ Α 4 ᾿»" “' Ἵ 5 » 2 ΄ 

,Ξ34. νὴ τὸν Ζί(, ἐγῶγ οὖν νος ἀγῶν μυστηρια᾿ 
"Δ ᾽ ᾿ - ᾿ , , 

100 ἀτὰρ οὐ καϑέξω ταῦτα τον πλείω χρόνον. 

ΗΡ. οἵ ὅοι φράσδουσ᾽ ἁπαξάπανϑ᾽, ὧν ἂν δέῃ" 

οὗτοι γὰρ ἐγγύτατα παρ᾽ αὐτὴν τὴν ὁδὸν 
ἐπὶ ταῖσι τοῦ Πλούτωνος οἰκοῦσιν ϑύραις. 

4 - η η2 δὴν μ 
καὶ χαῖρε πολλ, ὦ ᾽δελφε. 

21 νὴ 4ία καὶ σύ γε 
- ΟἾὟἾΣΕ ᾿ Ν ᾿ Ρ 2 Ξ , 

165 ὑγίαυνε. σὺ δὲ τὰ στρώματ αὐϑις λάμβανε. 

. πρὶν καὶ καταϑέσϑαι; 
χαὶ ταχέως. μέντοι πάνυ. 

μὴ δῆθ᾽, ἱκετεύω σ᾽, ἀλλὰ μίσϑωσαί τινα 
-" 2 ’ [κὲ φῇ δα «9 Ὁ 9 

τῶν ἑκφερομένων, Οστις ἐπὶ τοῦτ ἔρχεται. 

41. ἐὰν δὲ μὴ ἔχω; 
ΜΞ Δ. 

21. 

154. Τ)οϑουριο νἱΐϑθ Ῥθδίοσιπι 
, Τηξογοβ, ἀθ 4πᾶ να, ΗΟΠΊΘΤΙΙ5 

Ὁ ἀγροὶ α, 568. 564ᾳ4., ΡΙΠαΑΥ. μὴν 
1. εὰ, ΤΒΊοΥβο, νο]. 2. 290., 
νιγρ. Αθη. 6, 698. 5644. Τίριῆϊ. 1᾿ 8. 
Οἷα. 46 Εἰμ. 5, 19. δἰ χαθ, οἵ. 499, 

5666. 
156. μὺυ ῥ ὁ. φιοτχιπι τυ τ θἰ οὐ πὶ 

ἴπ 15 θθδίουμπι 80. 1ηΐθυοβς οδη- 
Ρὶβ πᾶ] Πλ᾿ Πῖο σασαιιθ ΤΠ] ΘὨἾ1Ο, 
«ρα παγγὶϊ ΘΟΥΟΙ]8 τα ΠΥ ΠΤ 
ἸΏ 111811 οἵα. δρ.- οἵ. 390, Β.: νος. ϑία- 
σοι 506 68]1 δ 1] 15 ΒΘΟΟΝΙ (ν1 46 αἴιο 5 
Ἰαιιάαὶ Βότ σου. Αὐομἔο]. Μ5. 1. 
Ῥ. 92.) δα ᾳιυδανὶβ αἰϊα βού δια 
ἸΥΔῺ ΚΞ ΘΥΓΌΥ. 

157. ὧν δρ..γυν. ἀΞεγπαδίοῃ, χιιο 
Ζεσθ αἰέν ΟΥ̓αθοὶ ἴῃ ΠΟΟ ΘΘΏΘΥΘ, 
τὶ δηηοίαν Κι, Ἰδιιάδη5 θοΡῃ. Απ- 
ἐσ. 997. (ἀνδρῶν, γυναικῶν, σοῖς 
δόμοις κωκύματα) οἱ Τυοορμγοι. 
ΑἸοχ. 688. (ἀνδρῶν, γυναικῶν, εἰ- 
δότα ξυνουσίας). οἵ. 207. οἷο. 

158. οἱ μξμ. λόγος γὰρ ἐκράτει 

τότε μ᾽ ἄγειν. 
καλῶς λέγεις " 

παρ᾽ ᾿4ϑηναίοις, ὡς ὁ τὰ μυστήρια 
διδαχϑεὶς μετὰ τὴν ἐνθένδε τελευ- 
τὴν θείας, ἠξιοῦτο τιμῆς. διὸ καὶ 
πᾶντες πρὸς τὴν αὕησιν ξαπευδον. 8. 

159. ὄνος ἁ. μῦυστ. τοῖς μυστη- 
οίοις. ἐξ ἄστεος εἰς Ἐλευσῖνα διὰ 
τῶν ὄνων φέρουσι τὰ εἰς τὴν χρείαν" 
ὅϑεν ἡ παροιμία, διὼ τὸ κακοπαϑεῖν 
μάλιστα τοὺς ὄνους ἀχϑοφοροῦν- 
τας. ὡς ἂν ουν ὅμοιόν τι πάσχων 
διὰ τὸ ) πιέξεσϑαι τῷ ἐπικειμένῳ ἄχϑει, 
τὴν παροιμίαν μίγνυσι. 8. Χαητηΐας 
Πδθο βθοιπλ., ἄθῖη βϑυοΐπα5 80] 1-- 
οἵἕ, Β. 

164. γαῖρε Θἐ18π| πιογξιιῖς., δὲ 115, 
4 δὰ [Ἷΐογος ἀθθσεπαπμηΐ, αϊοὶ 
τιομοὶ Β. εθοππάιπιὶ Βα σοὶ ΝΜ ΟΠ. 
δύ. Με. Νϑη. ραδρ. 982., 987. Ηἰς 
αἰοεῖ5 Ηθυσι]85 1ηξπι5 ἀοΠλιῖπὶ 5181 
58 ΤΘοΙρ ϊ, 

166. πρὲν κ' κατ. Υἱάϊοι]θ, αιΐα 
νχάϊπι ἀδροξιξ οΠιι5, 

169. πδιις Ἰθοϊ θη, 8 8. οοιη- 
ΤπΘ ποδί 8}}}, Θὲ 08 δ᾽ ΒΙΌΡνὶ- 



ΒΑΤΡΑΧΟΙ. 

170 καὶ γάρ τινὲς ἐκφέρουσι τουτονὶ νεκρύν. 
οὗτος, σὲ λέγω μέντοι, σὲ τὸν τεϑνηκότα᾽ 
»Ἤ 7 σι [ν , 

ἄνϑρωπε, βούλει σκευάρί εἰς ἔδου φέρειν ; 
πόσ᾽ ἄττα; 

ταυτί. 

. λάβ᾽ ἐννέ᾽ ὀβολούς. 

δύο δραχμὰς μισϑὸν τελεῖς: 
μὰ .4ἴ, ἀλλ᾽ ἔλαττον. 

ὑπάγεϑ᾽ ὑμεῖς τῆς ὁδοῦ. 
αν 3 ἘΠ. ΤΙΡΕ Ξ: : 

ἀνάμεινον. ὦ δαιμόνι, ἵνα ξυμβῶ τί σοι. 

εἰ εἶ μὴ καταϑήσεις δύο δραχμὰς, μὴ διαλέγου. 

ἀναβιῴην νυν πάλιν ! 
ἥν ς . ς ΄ ᾽, » “εξ 

,Ξ4. ὡς σεμνὸς ὁ καταρατος! οὐκ οἰμωξεται; 

ἐγὼ βαδιοῦμαι. 

. τουτὶ τί ἔστι; 

χρηστὸς εἶ καὶ γεννάδας. 
χωρῶμεν ἐπὶ τὸ πλοῖον. 

οὐδπ, παραβαλοῦ. 

τοῦτο λίμνη, νὴ 4] ία, 
δ, 2 τι 2) κι - 2 -᾿ » 

αὑτὴ στιν, ἣν ξἕφραζε, καὶ πλοῖον γ᾽ ορῶ. 

Ταῖ5 ἴῃ Τιϑοιξ, ΑΥβέορη.., δὲ ἴπ οὐ- 
αἴποπι τϑοθρὶς ΠίηαοΥυῆιι ἴῃ 6. 
Βα]ιι5 ἔαθι]αθ, αιιδα Πἰρβίαθ θχοιιδα 
εβὶ ἃ. 1894. νιρο, οσαϑδὶ ρϑγάμγα, 
ἐὰν δὲ μῆύρω, νε] 5:πλ}} 167. --α 
ἄγειν Ῥ. ἄγε. 

173. ἀττα. νἱᾶ. Μαΐ. δύ. στ. 
1ηα 166, Π. ν, 

174. ὑπ. ὑμεῖς τ. ὃ. ρογρίέο νος 
λας νίκα. 8.: --- τὸ δὲ ὑπ. ὑμ.τῆς 
ὁ. ὃ νεκρός φησι πρὺς τοὺς νεκρο-- 
φόρους. ὑπάγετε ναϊεῖ προάγετε, τιΐ 
ῬΠεορη. 901. (991.) εα4. ΒΕΚΚογ. οἔ, 
ϑίθρμδη. ὙΠθβϑαγ. συ. 1. 1.1. ρ.90.,) 
άοοθ5. δα Αῃ1Π0], τ. 10, Ρ. 15. 

175. ὦ δαιμ. οἴ, 44. ἵνα εἰΐαπι 
ῬδΥ]5.7 το τπϑυϊῖο δαπιῖδῖς Ὠ]η-- 
ἀογῇ. βοϊοθοιπι 65ὲ, φιοα 411 μα- 
Ρϑηΐ, ἐών. 

, 177, ἀναβ. νῦν. ὀχλούμενος ὑπ᾽ 
αὐτῶν τοῦτο λέγει. ἐν ἤϑει δὲ ἐκ 
τοῦ ἐναντίου ἡμῖν" οἷον ἀπολοί- 

. νὴ τὸν Ποσειδῶ, κἄστι γ᾽ ὃ Χάρων οὑτοσί. 
- 2} 4 γ᾿ “ὦ 5 3 Ἢ “2 μ ; 

χαῖρ ὦ Χάρων, χαῖρ ὦ Χαρῶν; χαῖρ ὦ Χάρων! 

μην. --- 8. Ὑϑοῖβ ᾿ϊἱπᾶουξ, νυν Ῥ. 
γῦν. 

178. σεμνὸς, ϑμρογῦμδ, ξασεί- 
ἀἰϊοσιιδ. --- οὐ κ οἶμι; ποτ ρίογαδεξ Ὁ 
Ζιοτιγιθ γπ6 75 δώπι αἀονογϑεγαχο 3 

180. ἐλατεκόν ἐστιν ἐπίφϑεγμα τὸ 
ὐὐπ.τὸ δὲπαραβαλοῦ ἀντὶ τοῦ 
ὅομισον τῇ γῇ τὴν ναῦν. ἐν τῇ νηΐ 
δὲ ὁ Χάρων λέγει. (ἀϊοῖ! γϑηιρὶ. οἱ, 
262.) 8. Νο58.: 1͵᾽ο, 5έορ! απιρθίορε ! 
Ηο, 5ἰορ! Αμβγιξ Βεῖπι ΑὨ]οσθα 
ἀπ ΑΡϑβίοϑβθη. οἵ. 908. 

184. --- ἢ οὕτω πιϑανὸν ὑπονοεῖν, 
τρεῖς τοῦτο λέγοντας, ἀσπαζομένους 
τὸν Χάρωνα, Ζιόνυσον, Ξανϑίαν, 
καὶ τὸν νεκρόν" δεῖ γὰρ ὑπονοῆσαι 
αὐτὸν βούλεσϑαι συνεμβαίνειν αὐ- 
τοῖς. Εχ. δ. ΡΙδοοραῖ πδθο σϑίϊο 
Β6η.]0]ο, ΒΥ. οοχὶθ πιθάϊαπηι ςα]ιι-- 
ἰαι]ο θη βθύνο χπδίθρὰξ ἐσθ, βϑὰ 
2011 πι816 ομΖ.: ψ) 16 ἀγοίξαοῃθ 
Βεορυίβϑιι δ᾽) τι ἀον ]ομ ον ἄθι 

Ἃ 



0 ΡΉΓΕΣΙ 

211. ἘΦ 

ΧΑ. ταχέως ἔμβαινϑ. 
Ζ.. 

ἐς κόρακας ὄντως; 
ΧΑ. 

Ῥοϊίχγοη νοὶ Οοἱὲ ἴῃ ὅδ Μευπηᾶ 
Ἰ1ερι, ᾿ἰδὺ εἷπ νου γθ ]]Ο ΠΟΥ πΔΕΠγ11- 
ΟΠΟΥ Ζισ, ΊΟ5ΞΘΥ 011} βοῖπθ Αηρσϑῖ 
τι. ΨοΥ]οσοπμοῖϊ ΠΙπτοΥ αἴ 6561068 νοῦ- 
δἴθοκθιη, τι. ἄθη ΟΠμάσο ἀστοὶ αἀ16- 
568 ὕβοχισῖορπο Ζ.νοΥ Κοιμτηθη 5108 
δου ηηθη,Κ. ΕἾΕΥΙ αιοαπα Ροϊαβ, 
τπὐ βυγήαβιου Πησαίτιγ σοπθχ, απ 
πὸ ἴοΥ αυΐϊάοθτη βα]τςαπΐθηα σϑϑβαΪ]ιι- 
τϑῖ ; ιιθηιδ πιο ἀτπιπὶ 5ΘΥν τ15 ν Θἔ 1118 
ἴῃ ἀταπιδὶθ ταθβῖοο ΜΙΟΖαΥ Ϊ, 1ῃ- 

βογρίο 7)6 Ἐπεξιλσισιρ ας ἄδππ 
δεγαῖϊΐ, ἰθὺ δρρϑι]δίιβ 80 84ο]ε- 
βοθηΐθ Ηϊβρᾶμπο,; νυἱχ ἰδηάθπι σϑ- 
βροηάθεξ, πο 1116 ἀυϊἀ θη διιΥ- 
ἄϊι5, 584, 4186 β΄ δἼι15 ὨΊΟΤΟβΙ- 
ἰ85) γϑβρόηβο πὸπ αἰρηαίιις ΟἸΥ]- 
ϑἰϊαππι; οὐ ΟΠΔΥΌΠ γροῖΐθ ΠΟΙ 
ΔΌΣΙΡ5 τοᾶο, 568 οἰΐαπι ΟΟ.]}15 
ΟΠ τιβ 416 τη ΘΠ] Υ15. σαρίπ5. ἢπ- 
δαίαν, τὖ δρπα Τηΐοτοβ, ἔπη Ὀ11- 
τλτηι χαῖρ, ὦ Χάρων Ἰδηΐ νοοθ Ρτο- 
πιιποίαηάιπι οϑὶ, δ] ΠΠΟΥΘ ΑΙ ΊΘΥΠΠῚ, 
ῬοβΟγ ΘΠ ΠΙῚ Αἰ εἰδδίπιδ: σιοα γ161-- 
Οα]τπι, --τ- ἴῃ νΘΥΒῚ5 χαῖρε Χάρων 

ῬαΥΟΠΟΠΙΔ 5811 ἴπ 6558 πο μ εν ΥΥ 6]-- 
οἰζϑυιιϑ. 

185. 5644. τοῦτο κηρύσσει ὃ Χά- 
ρῶν. ὡς τόπους δὲ καταλέγει. οὕτω 
γὰρ κηρύσσειν εὐώϑασιν οἱ τὸς ναῦς 
ἕχοντες., ὅτε πρὸς ἑτέραν. ἐκπλεύ- 
σειν μέλλουσι χώραν, ὡς ἂν ἀκού- 
σαντες οἱ ἐκεῖδεν ἀποδημήσαντες 
τούτους μισϑώσαιντο. κατὰ τὸ ἄνω 
οὖν ἔϑος καὶ τὰ ἐν ἄδου σχηματί- 
ἕξει. 4ήϑης δὲ πεδίον χωρίον 
διατετύπωκεν ἐν ἄδου, ὡς καὶ τὸν 
Αὐαίνου λίϑον ἀπὸ τοῦ αὐαί- 
νεσϑαι τοὺς νεχροὺς καὶ ἀλίβαντας 
εἶναι. ἐκ δὲ τοῦ δευτέρου καὶ τὸ 
ἀδύνατον τῶν καϑ' ἄδου δηλοῖ, τοῦ 
ἢ ἐς ὄνουπόκας" ἀδύνατον γὰρ 
πόκας ἀποχείρασθϑαι τῶν ὄνον. φαί- 

ΓΟΦΑ ΝΟΥΣ 

ποῖ σχήσειν δοκεῖς; 

ναὶ μὰ «ἰα, σοῦ γ᾽ εἵνεκα. 

νεται δὲ καὶ “παροιμιῶδες εἶναι ὄνου 
πόκος, τὸ ἄχρηστον" οὐδὲ γὰρ αἱ 
τοῦ ὄνου πόπες χρησιμεύουσιν. ἡ 
παροιμία δὲ λέγεται ἐπὶ τῶν ἀνη- 
νύτων καὶ ἀνυποστάτων, παρόσον 
τὸν ὄνον οὔτε πέξαι τις δύναται, 
οὔτε κάρσαι. λέγεται δὲ καὶ ΄Ὄνον 
πείρεις ἐπὶ τῶν ἀνηνύτοις ἐπιχει-- 
ρούντων. ἐν ᾧ τρόπῳ φαμὲν παὶ τὸ 
Χύτραν ποιπίλλεις, καὶ “Κόπρον ἄνα- 
ϑυμιᾷς. ἀνήνυτα δὲ καὶ τὰ ἐν δου. 
διὰ τοῦτο οὖν ὄνου πόκας ἀνέπλασε 
ποιητικῶς. 85. ἢ ᾽ς ὄνου πόκας. 
εἰς τὸ μηδέν. 51. ΜἸοΐοΥ. 515 η  Π οδη- 
ΤΟΥ οἰΐαπι Πιινο5. Γαΐοσουτπι ΑΟἢ6- 
γοπΐα, ῬυΧΣΙΡ]Θροι ποηΐα, ΟοοΥυ- 
τὰ πι, ϑίυ σθμ, (101 πιοποῖ ΛΚ ε]οκο- 
ΤῸ 80. ΒΕοπιοτγιπὶ Οαγ55, 10, 518, 
5666. ΔἸ] ο561ι. 

187. Κερβ. τινὲς καὶ παρ᾽ Ὁμή- 
ρῳ (Οἀγ-3. 11, 14.) γράφουσιν ἐν- 
ϑάδε (510) Κερβέρίων ἀντὶ τοῦ 
Κιμμερίων" ἢ μᾶλλον τοὺς Κιμ- 
μερέους φασί (πιὸ φησί) " παίξει δὲ 
παρὰ τὸν Κέρβερον. -- ἐς "πόρα- 
κατ: παίξει ἐνταῦϑα εἰπὼν ἐς πορ. 
᾿ἀϑήνῃσι γὰρ τόπος ἣν οὕτω καλού- 
μενος, οὐχὶ ἐν ἄδου. ἢ τοῦτο λέγει, 
ἐπειδὴ καὶ οἱ ἐκεῖσε ῥιπτόμενοι εἰς 
ἀπώλειαν ἤρχοντο. 8. Ταίναρον. 
Τιδοοη]οα 6 ρΥομι ΤΟΥ ἢ, τ} Ρα- 
1τα]σαίτιυ θε86 ἀθβοθηβιβ δα [1 ἴθγοβ. 
νἱγρ. 4. Οθοτρ, (467.., ἈΡῚ οἴ, 1η-- 
ἴθῦρρ. Β.) Τ᾿ αοπατίας θέΐαπε αμοος, 
αἴεα οδεία 1)ιεἰς. ΒΘ. 

188. εἷο πη] οΥο5. ΠΡυὶ, ΒΘΥΡΊΘΥΟ 
ἈΠΠ154τι6 ῬΥΟ ΔΒ 1108. ϑοΐομ ἔγαρτα, 
5, 65. πᾶσι δὲ τοι κίνδυνος ἐπ᾽ ἔρ- 
γμασιν, οὐδέ τις οἷδε» Ποῖ σχήσειν 
μέλλει ᾿ χρήματος ἐρχομένου. ἀπιο- 
αν ΒΘ. σχήσειν νοχ πδιΐῖϊοϑ. 
ΕὙΙ5ΟἸ]1π. : φμο ομγϑατι αἰγίρε5 ἢ 

189. εἵνεκα Ῥαιὶβ.», νϑὶξ, δαὰᾶ,, 

ων. οὐκ ὦ ὍΝ ΨΝ 



ἔμβαινε δή. 
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παῖ, δεῦρο. 
δοῦλον οὐχ ἄγω,. 

εἶ μὴ νεναυμάχηχε τὴν περὶ τῶν κρεῶν. 
Ξ4. μὰ τὸν Δί᾽, οὐ γὰρ 

-»- - 7 3 - 

3.4. ποῦ δὴν ἀναμενῶ; 

ψνῃ, - 2 . 

ἐπὶ ταῖς ἀναπαύλαις. 

ἀλλ ἔτυχον ὀφθαλμιῶν. 

οὔχουν περιϑρέξει δῆτα τὴν λίμνην τρέχων; 

παρὰ τὸν Αὐαίνου λίϑον, 

μανϑάνεις; 

πάνυ μανϑάνω. 

οἴμοι κακοδαίμων, τῷ ξυνέτυχον ἐξιών; 

Βδυϊά, ἴῃ σοῦ γ᾽ εἵνεκα. 811] σοῦ γ᾽ 
οὔνεχα, αιοὰ χακόφωνον. ὨΐΠη15 
Ῥταρίγαοιε ΒΥυ. (4 Γγϑϊβέν, 74.) εἱ 
ΠῚ αἰϊάαπι ν]} ἀοοίϊ, ἴπ Ηϊδ5 οἱδ- 
τἰβϑίμηι5 Β, δὰ Εἰχι. 648, 4αθηλ {6 
Ἰαιιάας, Βαβι δὰ Ουθσουύ. Οὐου. 
Ρ. 898. 'βθαα., Τουπηαπὶ 1σῖδπὶ ΓΟὨ]- 
68πὶ ἃ Αἰιοἷβ ροδιϊ5 θ) μαϊοαπῦ, 
οἵπα 8118 (τα 8: ἀρ 11105 Το πῖοα 
Ῥϑιϊθηῖθυ ἔθγϑηΐ, ΑἸηπιοηΐο ατ16 διι- 
οἴοτθ (ρ. 106. ἐὰ. 8191.) οὕνεκα 
δὶς ὅτι, εἵνεκα διιΐΐθπὶ χάριν, 40 
Πὶο Οριιβ θϑῖ, οἵ, ΕἸβομου. δα Ῥ]αι 
νϑύβηιηι 991, δὲ Ἰπρυϊιηΐβ ΘΘΉΒΟΥΘΙΣ 
οα τ] ο15 Γηναυἶ22. πη ΕΡ ΒΘ σα, 
τπιηΐν. πὶ, 8ηη0 1794, δα 5, 8.: 
σοῦ γ᾽ εἵνεκα. παρόσον οὕτως 
εἰώϑασι λέγειν οἱ ναῦται. ὡς χαρι- 
ξόμενοι τῷ ἐπιβάτῃ. νυἱάϊοιι!8. αἰχίξ 
σοῦ γ᾽ εἵνεκα, τ ἐματπ φίοηα σγα- 
ξίαπι, 4πὶ Βασολιη ἀνθοίιιγαβ δἱν 
ἐς κόρακας. 

191. εἰ -- κρεῶν. ἢ. 6. χιδὲ 11-- 
δ6γ 65ΐ. 8.: τὴν περὶ ᾿ἡργίνουσόν 
φησι ναυμαχίαν. ἦσαν γὰρ οἱ δοῦ- 
λοι τότε ναυμαχήσαντες περὶ οὐδε- 
νὸς ἄλλου ἢ περὶ τῶν ἰδίων πρὲ ὦ ν, 
τουτέστι σωμάτων. φησὶν οὖν, οἷον 
οὐ περὶ χρημάτων καὶ πατρίδος, 
ἀλλὰ περὶ τοῦ ἰδίου σώματος " κρέας 
γὰρ τὸ σῶμα. --- οἴ. ἀηηοῖ, δα 38. 
κρέας ἀϊοῖταν ΑἸ]δηΐορο]α Εἶχα. 419. 
460. φιοὰ ἐπ αἰϊχιιοῖ ΠΡ ΥΪ5 Ἰδρίτατ, 
περὶ τῶν νεπρῶν, νεῖ π. τ. νεχρῶν 
σωμάτων, ΕΜ] ργᾶνα οϑί ἰμΐοι- 
Ῥ͵είαίο, 

192. ὀφϑαλμιῶν, ἐϊρρΡίφτιδ, 

{τὸ νἤτο σοσηῃοβοὶ βοϊθπὲ νοσδοθ5 
δὲ πα] }}}}}}} 1, «αὶ αρϑιϊπθη 18 πιᾶ- 
χίπιθ οὐγδηΐατσ, ΒΘΙοηθιπ Ἰρίζι 
856 6558 Χϑηιῃῖδβ δ βηῖΠοαῦ Ῥϑχ 7ο- 
οαπὶ, τὰ Βαδροπὶ, τοῦ γάστρωνος 
(300.}), 5βγνιῖαπι. οἵ, Ὑν 6 ΙΟΚοσ. 
Ρ- 297. 

193. 516 ῥϑιιοὶ φιιάθηι ΜΙ 55. (τϑπι 
ΡΙαγῖπιὶ κύκλῳ Πα θπὲ ρτὸ τρέχων), 
Ξεα νεῖῖ, οδ΄. ἰϑηδαμη ποῖ Οπιηθ5 ; 
ᾳτιαθ Ἰθοῖϊο- οἰθραη8 δϑὲ οἵ δὰ, οαΐ 
πλΐπ 5. 1π:6]] 6 οῖαθ δ] Γουαπὶ 15ἴϑ: 
ἔδοὶ Πλὴν βυἤδθοῖϊθεθ ΠΌΓΔΥΙ νἱὶ- 
ἀθαηῖιτ. τηϊηΐηιθ Δα 61 1πιιϑῖ ἔα αι, 
εβϑ, βἰπιρ] οὶ νοῦρὸ σοΟπιροβΙ απ 
Δα αἱ οἰιιβάθηι οΥἹρίηἶβ., νϑὶῖ, π1ο- 
ποηΐθ Β6., πἴσ ποβίθυ. Εχα, 9287. 
αἰχῖ! κεκράξομαί σε κράζων. Ἐπτῖρ. 
ῬΠοθη, 1931. (1145.) ἡ ἣν ἡ με φεύ- 
γῶν ἐκφύγῃς πρὸς αἰϑέρα, τθὶ ν144, 
Ῥούϑβομ. δἵ ϑομαθίου., φιοόσαμπι [ἴα 
νούρο βἰμιρ] οὶ 1 πὶ δοίομΐϑ, 
οομιροβῖΐο Πη θη 516} 1Π| 080] Ραΐαι, 
Οείἴθυιιπι Πρτὶ οὐκοῦν -- τρέχων, 
ν] οὐκ. -- κύκλῳ, δἰ τ πδεῖῖνα 5θη- 
ἰθὐϊα, φιοα ρυίπιιι5 σογγοχὶΐ Β. 

194, Αὐαίνου. ἀπὸ τοῦ αὔους 
τοὺς νεχροὺς εἶναι εἴς. 8. οὗ, ἀη- 
ποῖ. δα 185. 

196. τῷ ξυν. ἀντὶ τοῦ τίνι οἶω- 
νῷ ξυνέτυχον, ἐξιὼν τῆς οἰκίας; 8. 
ΑἰΠααῖς δα β1ρΘΥϑι οποηι αταθοο- 
Υὰη1, 4] οπλπᾶ Βοπα τπηϑῖανθ οᾶ- 
ρίαθδηΐ οχ 115, 486 ρυπα Θχθαη- 
Ῥι5 πΊδηθ σσοιγγοθδηΐ. Οομι2. ἈΡὶὲ 
πὰς Χαμ 1α5. Β. 



88 ΑΡΙΣΤΟΦΆΑΝΟΥΣ 

ΧΑ. 

οὗτος. τί ποιεῖς; 

ΥἿΙ. ὅ τι ποιῶ; τί δ᾽ 

χκάϑιξ ἐπὶ κώπην. --- εἴ τις ἐπιπλεῖ, δπευδέτω. --- 

“Ἂ 

ἄλλο γ᾽ ἢ 
ἴξω ᾿πὶ χώπην, οἷπερ ἐκέλευσάς με σύ; 

900 ΧΑ. οὔκουν καϑεδεῖ δῆτ᾽ ἐνθαδὶ, γάστρων; 
41. ἰδού. 
ΧΑ. οὔκουν προβαλεῖ τὼ χεῖρε, κἀκτενεῖς ; 
21. ἰδού. 
ΧΑ. 

ἑλᾷς προϑύμως: 
21. 

οὐ μὴ φλυαρήσεις ἔχων, ἀλλ᾽ ἀντιβὰς 

χκἄτα πῶς δυνήσομαι 
Ἵ 5 ῆ μ“ 3 

ἄπειρος, ἀϑαλάττωτος., ἀδαλαμίνιος 
μ 5.9 ᾿] 2 

ὧν, εἰτ ἑλαυνειν; 

ῥὁᾷστ᾽᾽ ἀκούσει γὰρ μέλη 
κάλλιστ᾽, ἐπειδὰν ἐμβάλῃς ἅπαξ. 

197. καϑ. ἐπὶ κ' ἤγουν ἐπὶ τῷ 
μεταχειρίξεσϑαι ταύτην" ὁ δὲ πα- 
ρανοήσας ἐπάνω ταύτης ἐκάϑισεν. 
5080], Ο. ἘΣΒΣΠὸ αἸοῖς ΟΠδγοη. --- 
εἴ τις ἐπιπλεῖ. 1. 6. εἴ τις ἐπι- 
πλεύσει. ἀρ τἰ5ϑ5πιθ ἀσυυρδίιηι ργαθ- 
5615 ἴῃ Υ6, 4186 βἰδίϊηι ἔιΐογα θϑὲ 
(οἴ, 579.});:; ποήῖιθ ᾿πβοϊθηβ 1116 
5115: νἱᾶθ φΥδι)ηΊα 005, οἱ 4108 
Ἰαπἀδνπιι5. Οἷλ πὶ 41} 1 ἴῃ ἀη ποῖα! 5 
δὰ ΤΥδρΊίοοβ,, ἰππὶ δα Επιτρ. ΝΊοΘα. 
860. {6 1η1}}}5 Ῥ]Δοιῖς σουἼθοίι- 
γα εἴ τις ἔτι πλεῖ, οϑὶ θὰ «ιυιάθηι 
ἴδοι]5 οὖ νυ β 1115, δαθρίτι5. ΠΊδο8 
ψνΟ ΟΣ] 15 ἸπΥοΥ 586 Ρουμηεΐαίϊβ ; 564 
ταὶ η1Πι6 [8 ΠΊ6 ἢ ἢ ΘΟΘΞΒΑΥΆ. ὦ. : Πηϊ- 
ἰαΐαγ πο πάγοι πιούθπὶ παιῖδ- 
ΤΠ]. 411 Ζπππὶ 6 ΡοΥτι ΞΟ] ας] 
βιαηΐ, ΟἸΔΠΊΟΥΘ βιθ]αΐο μπαᾶο ἐδ στὸ 
ὨΙΟΠΘΥΘ βοΐθηΐ 605, αιΐθιι5. ΔΠ1Π1115 
οϑὲ δὰ βαάριῃ Ιοοᾶ, {τι πᾶν]5 1118 
τοηαϊξ, Ρτο  οἴδοὶ. 

198. οὗτος, τί π.;: δἸ]]οαιΐίιτ 
ΟΠδγοη Βδοομιπι, {ιιθπὶ ΒΠΡΕΥ γ6- 
1π0 8εάθυβ ν]αεί, Β. 

200. 56 αιι. δὰ ὑϑηγιπῖ 5θάθυθ 71- 
Ῥθει ΒασοΙ 5 δέῃ γθηϊίσαυθ; 5θα 
1116 Τὶ σοηβιάθι ἑαηΐιιπι δὲ Ἰπδη15 
Θχίθπαῖς, Π1}1] ΟΡ Υδη8. --- 8. : γα- 
στρῶων. γαστρίμαργε. εἰσάγουσι γὰρ 

τίνων: 

Ἐ βατράχων, κύκνων, θαυμαστά. 

(πε ]1188 Οοσμοο5) τὸν Διόνυσον 
προγάστορα καὶ οἰδαλέον ἀπὸ τῆς 
ἀργίας καὶ οἰνοφλυγίας. --- ἰδού. 
νοχ οὈΘαΙΘη 15. 

φ09, φλυαρ. ἔχων. ποῖπ5 Ρ]60- 
Ὡδβπιβ: νἱ86 477., Μαι, συ. δύ. 
ὃ. 567. εἰς. 

903. ἐλᾷς. ἕαι, Ατεοιπη. 
φῃᾷ. ἀϑαλ. 5ἰπῖ|6 Μοπαπατσὶ 

ἀϑάλασσος αρ. Αἴπδπ. 4, 182., υἱ 
ταομθῦ Β6. οἵ. Ῥούϑβοῃ. κα ΕλατΊρ. 
Οτ. 618. (ἕως ὑφῆψε δῶμ᾽ ἀνηφαί-- 
στῳ πυρί.) -- ἀσαλ. 15, 411 85818- 
ταΐηῖ8 8 ΡΘΉΘΔΘ ΠῸΠ Ἰπἰ υ θυ , αξ 
Οοηζῖι5 1 θυρυθίδ!υ, 

905. μέλη. δα πιπιθύτη γὙϑηλῖ-- 
δατθ, βίσπαπι ἀδπὶθ κελευστῇ , 561 
Ῥογίίβοιϊο,, 5: ΠῚ] 416 δα ἘἸΡΊΘΠΙ 
τριηραύλου οαπίαγο Ξοϊθραπὲ νϑὲθ-- 
Υγ65 πϑιιῖῖαθ, δίοιιῦ ποαϊθαιθ ϑ΄᾽ 61} 
δαΐ Ψϑηθίῖ; 4θὴ σαπίηι πῖσ 5110 
γχηοᾶο 1ηλϊίαηἴΥ Υϑη88 ΡὈϑ]ιηϊς 
ΑοΠΘγιβῖαθ, ν6 Ῥοτίουὶ Ασομ 860]. 
2. ». 811., ΒοισΟΥ ἀγολαθοοὶ. Μω-- 
δόμπι 1. Ραρδ. 66.. 73., ΒΙοπι 614, 
84 Αδβομυ!]. Ῥεχξ. 403., Βϑμγ. δὰ 
ῬΙαι. ΑἸοΙ δ. ρ. 290. δθάα. εἴς: 

206. ἐμβάλῃς. τὴν κώπην. 
207. βατράχων, κύκνων. τἱ- 

αἴοι!θ, ατι8581 σομηραύϑμαῖὶβ ᾿ὨΐΘΓΓ 
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ΧΗ. 

ΧΑ. ὠὸπ ὅπ, οὸπ ὄπ. 
Β4ΑΤΡ. βρεκεκεχὲξ, κοὰξ, κοάξ! 

89 

χατακέλευε δή. 

τ. ἃ. ὁ. μονοστ. 

9210 βρεκεκεχὲξ, κοὰξ, κοάξ! 
λιμναῖα κρηνῶν τέκνα, ῆΣο, ἐν τὸ ὍΣ, 
ξύναυλον ὕμνων βοὰν 
φϑεγξώμεϑ᾽, εὔγηρυν ἐμὰν ἀοιδὰν, 45., ἃ... 
κοὰξ, χοὰξ, Ἷ; 

ο15 ἣν ἀμφὶ Νυσήϊον Ζιὸς Ἀϑ, ἜΣ τα, πρ ἸΟΡΙ, 
“ιόνυσον ἐν Λίμναις ἰαχήσαμεν, Α10. 
ἡνίχ ὁ κραιπαλόκωμος ἀαν τ 

58 Υϑηὶβ δὲ οὐδσηΐβ. δ᾽ σχυδηΐο νϑ-- 
χϑοιηαῖι5 Πΐβοθ ΕἸσιΠα1η65 ᾿πηρτὲ 
Ἱμιοΐαπιις ἵοΥ, Ηἶϑι. 2. δ.15. Οἰδη- 
4ᾶπ| ν᾽ θρηάιπι δϑὶ, πΠ6 μΐσ Δ] 4α]α 
Ἰαΐθαῖ. ἤδη 51 γθνϑύα αἰχὶὶ ΟΠ ΔΥΟΙ, 
δια! τπγ πὶ 6556 ΒΘΟΟἢ ΠῚ Οϑπηίϊι5 
ΟΥ̓ΟΠΟΓΕΠῚ,, αἰ δβὲ αιιοα 1] οΥιιηι 
σαπξιαπη 6 νϑϑι σι) 4] 6πὶ 46- 
Ῥυθηθη ἴξιν 1:1 ΞΘ απο πε ῖρτι5, 566 ηΐ- 
ἨΠῚ δια τ ιΥ ΡΥΑΘΙΘΥ ῬΘ55᾽Π.ΠΠῚ 151πᾶ 
γΤαηδυιπι βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ 
5856 Βῖηο 116] }Π1ρ085., τ1η85 515: 1 ἢ - 
οαἴδ5 6556 Υ8185., Ἰάφιιο ἩΘΠΆ1Π8 ΥἹ- 
αἴσι]ο βατραχοχύκνων, 1.6. ογαπο- 
Τα}, (αἱ 5ΡΘΟΙΘπι Υαηάσιπῖ 1 ἀ16- 
χαὰξ (δ οβοἠδομισάπε): «το σοι-- 
Τα θηΐο οἰ Τπη]8]05 Ροδίαβ σϑθηθυδς-- 
ἀἰπὶ γχίάθὲ ποβίθυ, {ἔππὶ ΠΡΥ]η115 
ῬΒΥγ πο μασι δἰσχιιθ Ῥ]δίομθπι, οἵ 
“αϊοιη 116. 1Π σοΥΐα 6) Ὠ} 1516 11 
ἀεξοθπῆθτα οὐπ ἰρ5ο διιάθρδηΐ; 1ᾶ 
4ιοα τηδηϊξθοῖο τποηβίγδηϊ 1114 955. 
τούτῳ γὰρ οὐ νικήσετε οἴ 4186 56- 
4απηταΥ. οἵ, 916., 219. νοχ Ποῖα, πὲ 
ἱπποκένταυρος, πκαμηλοπάρδαλις, 
στρουϑιοκάμηλος, ΑἸϊα 4ιι6 ΠΟ ἢ Ρϑιι- 
ἃ, Ῥγϑοβουξπι ἀρ, Ἰρϑβιιηὶ Αυὐ]ξίο- 

ῬΒδηθηι; αιαπὶ αἰ 6. σὴ οἴδη 
σοΟμβοηἴβηθιιπ ἔτ οἷο Πλι1ΑΥῚ, 

907. κατ. δή. Ἰρεε κελευστὴς 6558 
δησίταν ΟἸδΥο, 8110 ἀοἤοϊθηίθ. 

908. ἀπ ὄπ. οἴ. 180. γο5:.: 
Ἦο 5ορ! μαϊίοὶ ! 

212. ξύναυλον. σύμφωνον. 
918. εὔγηρυν γΥαπδγατη 5απίεη- 

ἰἴά. 

215. Διὸς Διόνυσον ἐν ΛἍ(.- 

μναῖς. (βἷσ, ποῦ Δίμναισιν, τι 
να]σο, ΟοΥτρίο ΥθΥβα αἰςσαῖοο. ) 
λείπει παῖδα. ἀπὸ τῶν ἑαυτῶν δὲ 
λιμνὧν μεταφέρουσιν ἐπὶ τὸν ἐν Λί- 
μναις Διόνυσον λεγόμενον. Λίμναι 
δὲ χωρίον τῆς ᾿ἀττικῆς, (ρτορο Αἴπ6- 
ΤΑΥΤῚ ΘΥΘΟΠΊ. 8. )γἐνο ὧ “Διονύσου Ἱ ἐξ- 
ρόν. Καλλίμαχος -- Διμ ναί ῳ δὲ ξ 
χοροστάδας ,ἦγον ξοορτάς. 
Νύσιος δὲ ὃ Διόνυσος τοῖς Ἰνδοῖς 
ὀνομάζεται ἀπὸ τῆς ἐν ᾿ἸΙνδοῖς Νύ- 
σης (πιο ἃ ΤἬγδϑοΙα ρυϊπλατη πΥΡ 6 
οΟσποπλΐηΐ, αὐ σοηβοῖ Η,, ϑοββῖιι; 
οἵ. Μοβου. δὰ Νομηὶ Ὠϊοηγϑ. Ρ. 
203.) οὐ μόνον δὲ Ἰνδοῖς, ἀλλὰ καὶ 
πᾶσι πρὸς ἀκεῖνα (1.9. οὐθπτθ ΠΡ ι5) 
ἔϑνεσιν, ὡς φησι Φιλόστρατος ἐν 
τῷ ᾿Δἀπολλ-νίου τοῦ Τυανέως βίῳ. 
κραιπαλόκωμος δὲ, κατὰ μετ- 
ὠνυμίαν, ὁ κατὰ μέϑην γινόμενος 
ὕμνος. 8: Ηδουοῖ.. “Τιμναγενές. “ί- 
ἕναι ἐν ϑήναις τόπος, ἀνακχείμε-- 
νος τῷ Διονύσῳ, ὕπου τὰ Λήναια 
ἤγετο. (λαα. Μειτοῖΐ Αἴμθπαθ Αἵ- 
τιο86 [1694.] Ρ. 149. 5644. Β.) Εταΐ 
δυιΐοπι Βδοοθὶ ξοβίατα “ήναια 8ρ- 
ΡΘ᾽Π]αΐαπι 1461) φαοά δἰῖο πΟΠΊΪ 6 
αἰσοθδταῦ ᾿ἀνϑεστήρια, οὐ] 5 165 8, 
Χύτροι 56ιι Χύτραι ἀρρε!]α)αΐαγ, 
4119 σουαθαπὲ ροῦϊαθ, δρθρδηΐαῃτ- 
4116 [0111 6. ντάρδὲ Ἰδοΐου δυπα]- 
ἴαπι Βα ΚΘοἶ αἰδβριξ, ἢ διιοί ΑΥ̓ΤΟ 
Επιρηᾶαῖε, δα Ηδβυοῦ. ν. Ζιονύσια. 
--ζαχήσαωαμεν νοτῖϊ ἀέρι ἐαπεα- 
τθ δοίθπιμς [το5 Υ8η86; 1, 6. 18]1 
Ροδῖδε βοθηϊοὶ : νυν]. δπποῖ. δα 907. 
4186 ἔγθαιιθ5 65 ᾿ἰβίϊιβ Θου βεϊ 51- 
συϊδοδίῖο, 8γ. οἵ, ἀὐβαπι, ποῖ, 16. 
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τοῖς ἱεροῖσι Χύτροισι 
- ας; Ν “ -" ᾿" 

χωρεῖ κατ ἕμὸν τέμενος “λαῶν ὄχλος. 

ΤΟ. ΝΘ ΤΣ 

ἀδὸν ἃ, ὉΠ ΒΞ 

οἱ 1. 

990 βρεκεκεκὲξ, κοὰξ, χκοαξ! ἐπ. ἴα. 

21. ἐγὼ δὲ τἀλγεῖν ἄρχομαι ᾿- ἢ]: 
τὸν ὀῤῥον, ὦ κοὰξ, κοάξ. 

ΒΑ. βρεκεκεκὲξ, κοὰξ, κοαξ ! ει 

«11. ὑμῖν δ᾽ ἴσως οὐδὲν μέλει. 1. Ἢ- 
οο5 ΒΑ͂. βρεκεκεχξξ, κοὰξ, κοάξ΄ ἘΣ εἰς τοὶ 

“11. ἀλλ᾿ ἐξόλοισϑ᾽ αὐτῷ κοάξ᾽ 1 ἢ: 

οὐδὲν γὰρ ἔστ᾽ ἄλλ᾽ ἢ κοάξ. 
ΒΑ. εἰκότως γ᾽, ὦ πολλὰ πράττων᾽ Ἔκπ δι 

ἐμὲ γὰρ ἔστερξαν εὔλυροί τε Μοῦδαι, ἃ5., οΥ. ἃ. 
ΕἸΡΉΝΗΙ 

580 καὶ κεροβάτας Πὰν, ὁ καλαμόφϑογγα παίζων, ἃ5., 

918. ταῖς ἱεραῖσι Δ ὐτρῃσι πιθι ὈΥ, 
(ει τα Βγ.) Οοά, 4. Β6ρ «(ΕἸ ππᾶσὶβ 
Θεαπὶ ἸΟμΙο6 τῆς ἱερῇσι Χύτρῃσι. 
ἢγ, Νοπῖθη πἰς 8. ΕἸογα πὶ (ἀνϑ- 
εστηρίων) αἴθ5 40 0115. Παριτῦ, 
48 0118, οοοἑῖς ἸΘρ απ] 1015. Ρ]6- 
ΤᾺ. ἄθο ΘΟΠΒΘΟΓΑΡΔΙΙΤ. Β.. 

919. ἐμὸν τέμενος. λέγουσι τὸ 
ἐν Λίμναις τοῦ Διονύσου ἱερόν" 
πρὸς δὲ τὴν ὁμωνυμίαν ν ὅτι ἐν λί- 
μναῖς, εἰσὶν οἱ βάτραχοι, Λίμναι δὲ 
καὶ τὸ ἱερόν. 8. 

491, 9. τἀλγεῖν. 1. 6. τὸ ἀλγεῖν, 
φρο ἀϊσίαμη ργὸ ἀλγεῖν : νἱά. 
ΔΕ}, ΒΥ. δγ. ὃ. δά. τηδ]θ. ΒΥ, 
δέ γ᾽ ἀλγεῖν. ὃ 8.: ὁ Ζιόν. λέγει δει- 
νοπαϑῶν ἐπὶ τῷ κωπηλατεῖν. -- ὦ 
κοὰξ, κοάξ. διὰ τὸ συνεχὲς αὐ-- 
τῶν ἐπίφϑεγμα παίξων λέγει. ατ- 
ἀϊσι]θ ἀἰοῖϊς ὦ κοὰξ κοὰξ Ρτο, ὦ βά- 
τραχοι.) ὄῤδον δὲ τὸν λεγόμενον 
ταῦρον, τὸ μεταξὺ τῶν διδύμων. (9) 
“Καλλίστρατος τὴν ὀσφῦν. καὶ τὸ ε- 
ροῦν ὀστοῦν. “Ἰίδυμος τὴν τραμὴν, 
οὐχ ὡς τινες τὸ ἰσχύον. ἔνϑεν καὶ 
τὸ ὀῤῥωδεῖν, τὸν ὄῤῥον. ἱδροῦν. 
(ξ οὗ, Βομπθ ἀθυ, 1θχ, δτον. ὄρος. γ εἴς, 

226. αὐτῷ κ᾿ σὺν αὐτῷ κοάξ. 
Ὅμηρος" αὐτοῖς ἵπποισι καὶ 
ἀνδράσιν. ὃ. νἱά, ΜΑΙ, στ. δύ. 
ὃ. 400, Γ, 

1, ἢ. οἱ 8η. δηΐ. 

9228. ἰἴΐὰ Ἀδν.; Τπνθτπ., ΠιπάοΥξ, 
ναϊρσο: εἰκότως ἔγωγ᾽. ὦ π.πρ.; τχο- 
το ἸπΟοΠη ΠΟ 60 οἷ νἹχ τι51810. φαῖ- 

ἄδπὶ ΠΟΥ, 1 Π15 Ῥαυ8.. εἴ. σύ γ᾽ 
ὦ π. πρ. αὐταί οὐ ἐγο εἰ σὺ 1η- 

Τουρυθίϑιηθηΐα 6558 ΡεαΣ .Β, ᾿Ξ τ 
πιπρ.ὼ πολυπραγμονῶν. ἢ ὅτι οὐχὶ 
κατὰ ἡσυχίαν ἀλγεῖ; ἀλλὰ «χλευάξει 
αὐτούς " ἤ ὅτι καὶ εἰς ἄδου ὑπέμεινεν 
ἐλθεῖν. (πος τϑοῖθ.) --- ὦ π. πρ. αἀα 
Ἰῃ ἐθπιρθϑιϊνα οαγ]οϑ τα θ, ἀπιιπι 111 
415. ὁαγαῖ, 486. ἈΠ81 δα Ἰρβιιπι 
αἰππθηῖ. Ηογοα. 5, 88. --- τί πολλὰ 
πρήσσεις ; (ΟἸΥ ἴαιαν 85 ΟαΓ]Ο5115 2) 
Επισῖρ. Ηἱρρ. 785. (741.) τὸ πολλὰ 
πράσσειν οὐκ ἐν ἀσφαλεῖ βίου. Ἐκ 
86. οἵ. 702. 

290. 5644. κεροβ. -- ἐπειδὴ χη- 
λὰς ἔχειν δοκεῖ τράγου" διὸ καὶ αὐ- 
γιβόταν καὶ τραγοβάμονα λέγουσι. --- 
καλαμ. -- ἐπεὶ “σύριγγι ἥδεται ὃ 
Πὰν, ἥτις ἐστὶν ἐκ καλάμων. δό- 
νακπος ὸὲ τοῦ λεπτοκαλάμου, μἕ- 
λος ἀποτελοῦντος τῇ τοῦ ἀνέμου 
συγχρούσει. Εχ δ. τῖα νορϑ}ν», ὑπο-- 
λύριον ἱπίογργείδιιβ, νϑξ ΡΥ πθ- 
Ἀ.]8πηὶ νεγα νά 1556. νἹάδίιγ 8.: 
ὩΔΙῚ 58η0 δύναξ ὑπολύριος. πιαπα 
Ἰπθρῖθ 1π16}}16 Θἴμγ δοναξ ἠχῶν ὑπὸ 
λύρας, οαϊαπιις ἤνγαθ ααϑοτιατιδὲ 
να, Μαιι, ρου. συ, δ. 592, β. νβμ6- 
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προσεπιτέρπεται δ᾽ ὁ φορμικτὰς᾿ “πόλλων, 85.; 9 ἀηι.}". 
ἕνεκα δόνακος, ὃν ὑπολύριον ἔνυδρον ἐν λίμναις 

τρέφω. ἘΠ ΟΣ 

βρεκεκεκὲξ, κοὰξ, κοάξ! ἡ ΟΣ πρὶ 

21. ἐγὼ δὲ φλυκταίνας γ᾽ ἔχω, 1 6. 
οϑῦ χὠ πρωχτὸς ἰδίει πάλαι, 

κἀτ᾽ αὐτίχ᾽ ἐγκύψας ἐρεῖ 

βρεκεκεκὲξ κοὰξ, κοάξ. το ΟἷΝ ὉΣ 
ἀλλ, ὦ φιλῳδὸν γένος, ὅθ.» τὰν δὺ Οἵ: 

παύσασϑε. 
ΒΑ. μᾶλλον μὲν οὖν 

940 φϑεγξόμεϑ᾽, εἰ δή ποτ᾽ εὐηλίοις α5.., 6. οἱ οἵ. ἃ. 
ἐν ἁμέραισιν ἡλάμεσϑα διὰ κυπείρου καὶ φλέω, 1. ἰ. 
χαίροντες ὠδῆς πολυκολύμβοις μέλεσιν, ἃ5., 1. ἢ. 

οἱ, δῦ τ, ἢ: 

ἢ. Διὸς φεύγοντες ὄμβρον, ὑπ τῷ 
ἔνυδρον ἐν βυϑῷ χορείαν 

945 αἰόλαν ἐφϑεγξάμεσϑα πομφολυγοπαφλάσμασι. 1. ἰ. ο. 

τ θη ΘΥ Τῆδοι, φιιοα ποπΠ11115 Ρ]6- 
οὐἷξ, δόνακα ὑπολύριον 6556 μαγά- 
δα, ροπεΙοιμίωπιγ ἰ6 οποναῖθε, (ἐγ 
868» 4 οἰΐπα ΕΧ δυαπαῖπ8 ἢ ραΐ. 

982. τρέφω, ἔχω. ἔγοαιιθη5 νϑὺ- 
ΡῚ εἰρη ποδίῖο 8ρια Ροδια5. 

284. φλυκτ. γ᾽ ἔχω. ριυίι]α5 
Παθοῖ ἴῃ Πτ|Π1}}}15.,.ϑ 4 αἰπ ἴῃ αἰιγο 
ἰγαπεῖτο βϑαουϊῇ, 

296. Ῥ6᾽ ἵτοριιτη 4πθπάαπι α]οῖ- 
ΤΟΥ ὁ πρωχτὸς ἐγκύψας ἐρεῖ ῬΥο 

ἐμοῦ ἐγκύψαντος {Πποὰτν Αἰ1 δὰ χϑ- 

γηρ δ τιπ} ὁ πρ. ἐρεῖ. Ἐπ Βε. 
240. εἰ δή π. εὐηλίοις. ὅτι 

ἐν τῷ χειμῶνι “φοβούμενοι φεύγουσι 
καὶ ἀποσιωπῶσιν" ἐν δὲ τῴ ϑέρει 
ἄφοβοί εἶσι. 8. 

241. ἡλάμ εσϑια. ἐπηδήσαμεν 
εἴο. 8, χκύπειρος εἰ φλέως βιιπῦ 
Ῥ]απῖαθ Δαιιδίϊοαθ. κύπειρος, κύ- 
πειρον, χυπειρὶς, 65 σγρόγμδ ἰοτι- 
ξὼ5 Τληπ., δομοΐεὶ, ἰατιρος Ογρετ- 
8τας, 40 ῬΆΤΙΓΟΥ δο ΟΥ̓́ΡΕΤΟ ἔϊιδοο, 
4] Θὲ ἴῃ ποβεγὶς ὙΘΟΤΟῺ 9115 Ρτονο- 
αἷς, δὲ οὐροῦο ἢανοβοθηῖθ, Θαυΐ 
ΔἸ τ ηἴπν 8ρ ἃ ΗΟ ΘΓ. φλέως 
νυ] θιὰγ 6558 μλζειεπι, 7 θϑολαταδ᾽ 
4188 ἤθΘυ] 116πὶ π᾿ ρυδιΐ5 ραβοιῖ5- 

4πὸ δουπιϑηΐοὶς ΠΌτοτο βο]εῖ. θᾶ 
ἀιιθ1τ8ὲ Θομ πο θυ 1π ΙΘΧ. 57.γ. 8Π 
51} μοίϊι5 δαρίέῥαγία Τὐμτιϑεὶ, Ρ[εῖ- 
ἀσαιιῖ, ΡΙαπῖαθ ϑθητι5 5ΟΙΥΡΟῸ 51111]6. 
οὐ] 5 Ρ]δηΐαα. Ἅπας Πἴο Τουγαγαπι 
πον ᾿Πλ118 ΒΡ οοΐ65, βασι αυῖαπι 58 510- 
ἘΠΕ ΟΠ 8 πὶ οὐ ΠΘΙΘΥΟΡ ΒΥ ]απη. νίαο 7. 
ΘΙ] ΥΡ ΘΟ ΕἸοΥ πηι ο]αβϑίσδιη δ᾽ Ἐ᾿. 
6. ἵν. ϑιισοονν ΕἸογαπι ΝΙ ΔΗ} 6 Πλ]-- 
ΘΗ56Π1. 5010]. αι] 61| 46 χκυπείρῳ, 
ῬΙαηΐα ποιβϑίπια,, 8815 Πα]σθὶ ἀἴοθ- 
Υγ6, 6556 εἶδος βοτάνης. 6 φλέῳ ἀ- 
ἴοπι: φλέως, 1410, λοχμώδες φυ- 
τὸν, οὐ μνημονεύει Θεόφραστος. 
πρόδηλον , ὅτι ποτάμιός ἐστι βοτά- 
Ψῇ, ὡς βούτομον. διὸ καὶ τὸν κύ- 
πειρὸν προσέϑηπεν, ὡς καὶ Θεόκρε- 
τος᾿ ἔνϑεν βούτομον ὀξὺ, 
βαϑὺν ὃ᾽ ἐτάμοντο κύπει- 
ρον. μέμνηται αὐτοῦ καὶ ἐν ᾽4μ- 
φιαράφ" πόϑεν ἂν “λάβοιμι 
βύσμα τῷ πρωκτῷ φλέων; 
δἴο. Ζυ86 ΡΙϑηΐα 80 4115 νοσδίυγ 
φέως, εἶνε ἱπποφέως, εἰ Ἰαϊπ6 5ρί- 
χια ψιμμίοτιία, ον «νϑοίαογὑϊαεἐγὶ ὁ 
ϑαπαάογπιρ! τα πὶ πᾶπο Υοπὶ νἱἀ6 
ἃΡ. ΒΙΠΟΥΡθοίπσα 1. 1, Ρ. 239. 

φάρ, αἰόλαν. ποικίλην. 8105885. 
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βρεχεκεχὲξ, χοὰξ, χοάξ! τ .Σ.6: 

21. τουτὶ παρ᾽ ὑμῶν λαμβάνω; 1.38. 
Β΄. δεινὰ γὰρ πεισόμεϑα. ΘΕῸΣ 
41. δεινότερα δ᾽ ἔγωγ᾽, ἐλαύνων εἰ διαῤῥαγήσομαι. 1. 1.6. 

950 ΒΖ. βρεκεχεχὲξ, κοὰξ, κοάξ! 

οὐ γάρ μοι μέλει. 
ΒΑ͂. ἀλλὰ μὴν κεκραξόμεσϑά γ᾽, 
21. οἰμώξετ᾽ " 

Ἐα. οἱ 

Ἰπτα. 

8 Ὁ: 

ὁπόδον ἡ φάρυγξ ἂν ἡμῶν χανδάνῃ, δι᾿ ἡμέρας 1. 1. ο. 

ΨίΊοῖοΥ. χορ. αὐόλαν. δεἴογοπι οἶο- 
χεαπι, πηδητικὴν, αἂτ Θχροῦῖξ 81ι1- 
ας.“ --- 8γ. Απαδοῖτι5 αἸοΐαππι εϑὲ 
χορείαν φϑέγγεσϑαι ρΥο σδῃίϑηαο 
ΤΠ ΤΟΥ͂ 5. 0511 16 1 ἀτιπ|. Ἐπ. 8. -- 
πομφ. ἐν φύσκαις δηγνυμέναις καὶ 
ἠχόν τινὰ ἀποτελούσαις. ἢ ἐν ταῖς 
δίναις τῶν ὑδάτων" πομφόλυγες 
γὰρ αἱ φλυχτοινώδεις. δῖναι. τοῦτο 
δέ φησιν, ἐπειδὴ τῶν ἐξ᾿ ὑετοῦ στα- 
γόνων πιπτουσών ἐν τῷ πηγῶν ) 
λιμνῶν ὕδατι πομφόλυγες ἤτοι φύ- 
σαι συνιστάμεναι αὐτίκα δίαφθει- 
ούμεναι ἤχον ἀποτελοῦσί τινα. 5. 
ῬοΞβ15 δἐἶδπὶ Θχροόηοτα σὺν πομῷ.; 
τα. ΟΠ| βέγθρίτι σα θη τ15. Βα Π]16η- 
ΔἸσψπι6 Ρ] αν186, 0585. : ἀπεέοτ ϑολαιπι- 
αμδορρείμτιρ. 

347. ΠΡτὶ τουτὶ --- λαμβάνω. Ἰπξϊ- 
σεῖθ Τῃτουρυθίθίιτ ΘΕΈ ΕΣ λέγειν 

βοεκεκεχὲξ παρ ὑμῶν ἔμαϑον. 
ΕΥ]5ΟὨ] πη. δα ΨΘΥΡΌΙΩ, ΞΘ ορξοιγος 
Ἰϑέμς ἃ υοὶς ἀμΐοτο. Βτ.: λοο υοὐὶδς 
οχΐπαπι; οββ.: “ίοϑδο 7μιδὲ νϑγ- 

ἐχοιῦ) ἴοὰ δμολ! αἀπϑηὶ νΘΥΘΟύ πα 
{ΕΘ ΖαΔΠι ἜΧΡΥΙ Πιδΐ ΘΧ ΘΥΔΘΟΙ5 56η- 
θη ]δ. 4ΔΥΘ ΔαβΟΥρ5Ὶ 5] ΘΉΙΙΠΙ 
Ἰπ θυγοσϑίϊοι δ, πὶ λαμβάνω 511 σοη- 
Ἰμπποῖϊνιιβ, ΠοΟσ βθηβ: μος ὦ νοῦ 
αφοϊρίαπι 3 Ποσοΐπθ Ῥαῖϊαυ, εὖ οοπ- 
τἰηιιο δοοίμθηο τὸ βρεκεκεκὲξ πιθ 
ΠΟΘ Ε15 2 Αα αιιοᾶ γαη86 τ]άϊοι]ε: 
δεινὰ γὰρ πεισόμεθα, (εἰ μὴ λαμ- 
βάνεις) αἰϊοφιεὶ παῖδ τιοδίδομπι αρ9- 
ἐμ]. (αἶδὶ Ῥαιῖου 15), «υδϑὶ ἀπγαγΘ 
ΠΟ Ροϑββίηϊΐ ἴπ 8] 46 βια, ηϊϑὶ 1η-- 
ΠΣ σοδχθηΐ, Ηδβεο πιΐϑίϊο 1η-- 
τοΥριη οὐϊοηῖς 8 ΟΠ ΠἸπια θϑί, σὑϑοΐθ 
δηΐηὶ Ῥούβοπιβ δὰ Εμγρ. ΝΙρα. 
1106: ΝΆ] ,(Κ Ἰπ αι... Μ| 58. 
δυιοίογ θὰ πὶ Πα6 ρᾶγίθ Παθρηΐ, 
δὲ Ρδββίπιθ Ρ] θυ 16 ἀϊδιϊποιίο. 
Ὧ65 σΟ]]οοδμξ, “" 

948. ἴϊὰ Βᾶν., τϑοῖθ: οἰ σαι! ἀθπὶ 
γὰρ τη άθχ δεξὶ 1π|0Π Πσοπ 86 εθηξθη- 
1186. 48 5] ρ  ΠΟΑν] 1Π ρΥαορΎθβεα 
δ οῖ, , αιοὰ σροηης δ] ]Πρεθοβ 1]- 
Ἰεῖγαι ΜΜίασκ]. δὰ Εαγτῖρ. ΘΏΡΡ], 
298. (974.} νι]σὸ 115] δεινά γ᾽ ἄρα, 

Βυ. 6 τιθπ}}}Γ. δεινοί γ᾽ ἄρα, πεισ.. 
εἰ σιγήσομεν, 486 τη ἐϑ 8 ξαάϊοιη 
βογρίμγα πεισόμεθα, 5ΟΥΊΡΞΕΥ πει- 
σόμεσϑα, α4λια5ὶ πΘΟθεβ6 δἱδ, πιὸ ἢΐς 
νΘΥβ σα] 5. 1 ξοΥΠπιδη ἰγουθϑῖοὶ 
αἴηι. τϑαϊρσαΐ εχ. --- ΒΥ. ΟΧ ΠιΘΠΊΡΥ.: 

- πεισύμεϑα, 
εἰ σιγήσομεν. 

4τ186. 6ϑὲ ΠιΕΥΆ 1 θυρυθέδεϊο, ΠΘΖ116 
1118 Πα πη γϑοῖα: νἱα, δηποῖ, δὰ 
947. 

240 ἐλαύνων. ρῬατίϊοῖρίπιπι ΡΥῸ 
δογιπαϊο χεπισατάο, οἰ ἴα ἔθυθ 
νϑύραπὶ διαῤῥήγνυμε 5ο͵εῖ Ἰπηρὶ 
ῬΑΥΕΙΟΥρΙῖς, μξε;. 

968. ἀμέτρως φαϊάαπη Μ55, ὁφά- 
ουγξ. 8.: ϑηλυκῶς δὲ τὴν φόρυγγα 
λέγει. «ἢ. ΤΠοπι. Μαρ. ν. λάρυγγα. 
οσδίθυαμι Πβ66 νΟΧ τἰγοσιθ σΘΡΘΥΘ 

τπἰϑιγραίαν, ἘΕΥΙρΙάθ5. Ογοὶ 901. 
πάρεστιν" ὃ φάρυγξ εὐτρεπὴς ἕστω 
μόνον. ἰάθη θαάδπὶ ἔαθι]α 849, εὖ- 
ρείας φάρυγγος εοἴο. οχαν δάνῃ. 
ἩἨδβυοῖ, χανδάνειν, χωρεῖν, δέχε-- 
σϑαι. Βης 1 νϑὲ. ερῖστ, 8Ρ. Δί θη, 
10. Ρ. 486. (ν]4. ΑπΐΠ0]. Ῥαϊ]αΐξ. 8. 
Ῥ. 959.) χανδῆς κύλικος. Ἰαχία (6- 
Β80}Ρ., 46 πίᾶσηο ῬΟΟΙΪΟ, Βοφι6 
ΟΥΘ μίαπτι Βαιβέοίς δἵο. δ. --- διε 
ἡμέρας. (τοῖο ἀϊ6.) 5ἷς δια νυκτὸς, 
ἐοία τιοεΐδ, δι᾽ ἕτους . ἑοῖο αγιτῖο, 
ψεβρ. 1059. 6.5» φῃΐ Ἰαιάαι ΑἸΠ θη. 7. 
Ῥ. 276. (εἶτα πῶς δειπνήσομεν το- 
σαῦτα δεῖπνα: ἴσως διὰ νυκχτὸ δ᾽ 
ὡς ὁ χαρίεις ᾿Ἰριστοφάνης ἐν Αἰο-- 
λοσίκωνι εἶπεν, οὕτως λέγων οἱονεὶ 
δι ὅλης τῆς νυκτός.) 

ἀπ δα 
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βρεκεκεχὲξ, κοὰξ, κοάξ! αι ΤΣ 

ο55 21. τούτῳ γὰρ οὐ νικήσετε. τ 

ΒΑ. οὐδὲ μὴν ἡμᾶς σὺ πάντως. ἐ. ἡ. 

21. οὐδὲ μὴν ὑμεῖς γε δή μ' οὐδέποτε" α5., ἴ. εἰ οἵ" ὦ. 
κεκράξομαι γὰρ, κἄν μὲ δέῃ, δ ἡμέρας, τς. 

ἕως ἂν ὑμῶν ἐπικρατήσω τοῦ κοὰξ, ΠΕΣ ΠΠΝ 

960 βρεκεκεχὲξ, χοὰξ, κοάξ. --- ἘΓΟΣΟΣ: 
ἔμελλον ἄρα παύσειν ποϑ᾽ ὑμᾶς τοῦ κοάξ. ΓΝ τὸ 

ΧΑ. ὦ παῦε. παῦε, παραβαλοῦ τῷ κωπίῳ. 

ἔχβαιν᾽, ἀπόδος τὸν ναῦλον. 
“28 ἔχε δὴ τὠβολώ. 

Ω57. εἷς π]δ]οῦ μδὺς 5οΥΡΈΟΥΠΙ 
εἰ 644. γϑεϊ, πθπαρτ. ΒΥ. οὐδὲ μὴν 
ὑμεῖς γ᾽ ἔμ᾽ οὐδεπώποτε, οτηιῖββο 
δὴ, 4ιοᾶ οἰΐδηι πη 4 4115 σοπῇ,, 
15 4116 ᾿Ἰπ6]]ΟΥσἱς ποί8θ. ΠΟ ΒαΒ δία, 
Ξεα γε] ἔοσίθ περί θοΐμπη 6558 ροῖ- 
δξξ, νὲὶ Ἔχραποίιπι 46 ἱπάμπροιίτγίβ, 
τιῦ ΠΊΘΥΤΙ5 ΥΟΟΠδσι5 ν ύβιιξ θη ρο- 
γεΐιιτ. 51Π1|1165 αβυηδγίθιῖ οἵμ πὶ 8110] 
ΥΘρΡΟΥ Τα πέιγ, ἔππὶ1π Πδ6 1ρ58 506 η8 
911,. 229.. 90, 649. 

58. 1ἰὰ ΒΥ. 5θοιηηι ΠΊΘΙΠΡΥ., 
σαηι βοΐοθοθ Ἰθρουθίμυ κἄν μὲ δεῖ. 
1η αν. εξβ8 ἀἱοῖτυῦ δῆι, 1 Νοπεῖο 
δῆ: 40 ρουπιοίιις Π᾿πἀοΥῆι5 66-- 
αἷς δῆ, 5) αποῖνὶ ξουιηθπὶ σοι- 
ἰγδοῖα πη, {181 6.181} 8115 1 ἰοοἱ5 
Ῥοδίαγιπι οΟὈ] Ἰἐτουαΐδηι 6556 ριιϊδῖ, 
«πῖθιι5 συ πἸζθδίη δα Ρ 1} οι α115- 
β΄ πηι5. ΜΙ ΘΙ ΘΕ115 ἴῃ ΟἸγὶβ. οὐ, Ὁ. 
14. τπγδο δ τοὺ ροΐαϊ Πἰμα. 1 νϑύϑιι 
ἰγοσμαῖοο 

κἄν μὲ δῇ δι ἡμέρας, 
4116Π| πιδαγρανὶξ. νούπὴι τθοῖθ ἤ866 
αἴνξα 6556 ν᾽ ἀθηΐῃγ ἴῃ ΠΙΡΥὶ5 νοϊξ., 
41ι05 ΠΏΪΠ] βρουΐο πΠ6 βυηϊζθϑὶ ασυΐ- 
θη οριιβ ξυϊῇ, ταὶ 1) ΞΕ αυ]ο Οοπλῖοο. 

259. »]ο55. οοα. ΒΥ. ἕως ἂν ἐπικρα-- 
τέστερος γενήσομαι τοῦ κοὰξ ὑμῶν. 

260. Παεο Βαοοδιηι ἀΐσογθ 1η16]- 
Ἰοχῖς Β εἰβῖσ. σοη)θοῖ, [πη ΑΥ̓ΙΒΙΟΡΗ. Ί. 
Ῥ. 196. : π8πὶ1η νυ] σαῖς ΠΥ ΟΠ ο- 
ΤῸ {τὺ θατιπίαν,, σπὶ σοπ)ιπβεπα 
β᾽πὲ νϑύρα πεχράξομαι γὰρ βρεκεκε- 
κὲξ οἴο, σοΐθτυιπι ΠῚ] 116 ΠΘΟΘ65Ξ56 6βῖ, 

ᾳποά νίδυμτι Πιοἰσίσίο οἵ οἱ βιιῆγα.. 
ϑαῖο ὨΙπήογῆο, εξ Ηἰς γΕΥβιι5 ΡΥδ6- 
δ ἴ6550 δηϊεροηδῖατ. 

961. ΒΥ., βϑαιηάιπι Β6., 8 δῆ}. 
1291.: 5ῖς Ιοαιιῖ βο]θηΐ, 41 πλ]ῖο 
ΙΔ Ρθοσθ ἰαηάθπι]ά Θῇεοθσιηί, 4ποὰ 
οοπίοπάοραηξ. ψ6βρ. 460. ἄρ᾽ ἐμέλ- 
λομέν ποϑ ὑμᾶς ἀποσοβήσειπ τῷ 
χρόνῳ 8.: σιωπῶσι λοιπὸν οἱ βά-. 
τραχοι; καὶ ἕτερος εἰσέρχεται .Χο- 
φὺς, ὡς προείπομεν, οτῶν μυστῶν, 
ὃς ἐστιν ἀναγκαῖος. οὐ δὰ 291. δεῖ 
δὲ νοεῖν, ὡς οἵ βάτραχοι ὑπὸ ς τκή-- 
νήν εἰσιν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐν φανερ()" ἡ 
μέντοι φωνὴ αὐτῶν ἐξαπούεται,. ἀρ 
περ καὶ αὐτοὶ κατὰ λίμνην ἠχοῦσιν. 
ἐπεὶ οὖν διαλελοίπασι; καὶ Χορὸς 
ἐγεγόνει, διὰ τοῦτο λόγον ἐποίησεν 
ὁ «“Πιόνυσος, λέγων ἔμελλον ἄρα 
ὑμᾶς παύσειν. 

φρῷ. παῦε, ὦ Διόνυσε, τῆς κῶ-- 
πηλασίας. - οἰ. Βγ. παραβ. 
κωπίῳ. πλησίασον τὴν ναῦν τῷ ΤᾺ 
μένι διὰ τοῦ πωπίου. κα]. Τοιοτ. 
οἵ. 180. Βτ.: παῦε. -- Ῥτοπιΐξοιιβ 
χηθῦϊα Βυ]115 ν ΘΥ)1 ΤΙΟΥ̓́ΠΊἃ οἱ δοῦν, 
ΒΌΡΡΥΘΒΒΟ ΡΥΟμΟΒΣΐη6 (σαντον),11505 
Σὰ 1556 1η Ἱπιρογαῖϊνο ροδίαϑς Αἰτῖοο5, 
ΘΧΘΙΊΡ 115 ἈΡῚν1]5 Οὔ ν115 οοπδῖδί, --- 

268. Καλλίστρατος. ὅτι τὸ νναῦ- 
λον ἀρσενιποῖς, ἀλλ᾽ οὐχὶ τὸ ναῦ- 
λον εἰωϑάσι. λέγειν" (διασώξεται δὲ 
καὶ ἕν τισιν ἡ γραφή ) καὶ ὅτι πα- 
ρὰ τοῖς νεωτέροις καὶ ἡ ναῦλος 
ἡμῖν τῆςνεὼς ὀφείλεται εἰο. 
5.9. 4] Ἰερὶτ τὸ ναῦλον, αιιοὰ Πο- 
ἀἴθαιιθ δχίδί πα αἰΐχσποι οοὐά. --- 
ἀπόδος, δοῖνο, υιἱ 1170. ἔχε δή. 
ἀντὶ τοῦ κράτει. ἐν ἅδου λοιπὸν τὰ 
πράγματα. 8.--- τὠβολ ὦ. οἴ. 140. 



“ΠΟΝΥ͂ΣΌ ος ΞΩ͂ΝΘΙΑ͂Σ. ΧΟΡΟΣ ΜΥΣΎΤΩΝ. 

ς 

21. οΟ Ξανθίας. .. ποῦ Ξανθίας; τι ἡ Ξανϑίας; 

οθδ ΞΔ. αῦ, 

ΕΖ]: βάδιζε δεῦρο. 
ΞΖ. 

“11. τί ἐστι τἀνταυϑοῖ; 
ΚΞ 4. 

- 

ἀπ ἀ:: 

χαῖρ᾽, ὦ δέσποτα. 

σκότος καὶ βόρβορος. 
21. κατεῖδες οὖν που τοὺς πατραλοίας αὐτόϑι, 

καὶ τοὺς ἐπιόρχους, οὖς ἔλεγεν ἡμῖν; 

ΜΞ. σὺ ὁ᾽ οὔ; 

21. νὴ τὸν Ποσειδῶ γωγε, καὶ νυνί γ᾽ ὁρῶ. 
270 ἄγε δὴ, τί δρῶμεν; 

προϊέναι βέλτιστα νῶν, 
ὡς οὗτος ὁ τύπος ἐστὶν, οὗ τὰ ϑηρία) 

Ξ4. 

᾿ ΝΟ 3. Φ. Ὁ -“ 
τὸ δείν ἔφασκ᾽ ἐκεῖνος. 

Σ 71: 

δά. (ομβεϊεαλεπιγ πο δοῖ, 1, 5οο- 
Ἴγηἃ 6. 1)͵1οη 515 οἱ ΧαπίΠἶα5. (4πὶ 

1ΠΠπιο ΡΥΔΘΟΙ ΟΣ) 1 ἐμ ΘΌΥ]ς νεὺ- 
ΒΘηΓΥ ΠΑ ΧΙ ΠΊ15. --- ὨΙοηγ 51:5 Χδη- 
ἀπῖδηι αιιϑουῦ οἱ νοσαῦς; πτιην {1 Π|]- 
ἄὰ νοσθ, ποῖ ἀἴχϑυύῖπι. Τθηπθρ. δὰ 
ῬΠ8]ΑΥ. ΘΡΡ. Ρ. 96.: ,,ΒδΘολ δϑί, 
απ ΒΔ ΠῚ σϑυν τ {τι γ1}} {π|ΆΥ16 νὸ- 
ΘΑ 118, σευὶ (Βδοοβιι5) . 4πι|πὶ α- 
σετΘ Ἱποϊρουθι ὁ Ξανϑίας... (βά- 
διζε δεῦρο), πο σομβρθοῖο Χϑι- 
1Ππ|8, δια 110 ἈΡτιρῖς ΟΥ̓ΔΙΤΟΠ ΘΠ, 111- 
ἐδτροβίεῖς ποῦ “αν. : 561]. εἶ νοὶ 
ἐστίν; οἱ 60 δααίιο πιὸχ ἦ Ξανϑ'., 
501]. εἶ νο] ἐστίν; ατι Χαπίἠϊαϑ 65: } 
4τιο νοοϊογαπῖθ ἰοῦ, ἰδ άθηι 56 η- 
Ἐθη πὶ ἱποθρίϑηι ὃ ξανϑ'. ρον 16- 
οἷτ, δάδι5. ν ΥΡῚ5 βάδιξε δεῦρο. 
515 πἰπιίγαπι Ιοχιιΐ ἤδγαμι ἀθοο- 

ς » μ 
ὡς οἰμώξεται. 

μας 56 6τ15 Ι0Π 96 ΠΊΟΧ ΒΘΥγΊϊς, ἄτη 
ΠΠαπι βαϊαίαῦ, χαῖρ᾽, ὦ δέσποτα, 
{5 ἨΘΥΤΙΠῚ Τογοτθη τίς Εν 

265. ἑαῦ. μίμημα ἐστι συριγμοῦ. 
5. 1πηου)θοῖο ἀρρΘ]] πὶ γϑβροπ- 
ἀοη:15. ποσίγαξος αἸσπηΐ ἄθαα, ἀοίία. 

966. τί ἐ. τάντ.; φμίά τοὶ ἡὲς 
6δ5ὲ ἴπ Ογοοϑ 

967. τοὺς πατρ., 4 ρμΐγθϑβ 
ἀϊνουθθοσαπὶ, νοὶ] αϊνθυθογασπηΐ; 
Ὠ1}1] Ἀπιρ Πα, οἔ, 149. 

200. καὶ ν. γ᾽ ὁρῶ. τοὺς ἐν τῷ 
ϑεάτρῳ ἐπιόρκους ὁρᾷν φησιν. τῷ 
5111} 16 Υ Ἰοσδειιϑ δϑὶ ᾿πῖνγα 736. οἱ. 
ΝῺΡ. 1099, καὶ τῶν ϑεατῶν δΕἴοσι; 
αὖ πτοπεῖὺ Β6. 

ΩΥῷ. οἷμ., ροοπα5 ἀαδίε 5088 
οβιθηϊαιϊομῖβ οὶ πιθηἀδοὶϊ οοη- 

Ἰπποῖαθ (τοῦ ἀλαζονεύεσθαι) εἴς. Β. 
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ἠλαξονεύεϑ᾽, ἵνα φοβηϑείην ἐγὼ, 
εἰδώς με μάχιμον ὄντα, φιλοτιμούμενος. 
οὐδὲν γὰρ οὕτω γαῦρον ἔσθ᾽ ὡς Ἡρακλῆς. 
ἐγὼ δέ γ᾽ εὐξαίμην ἂν ἐντυχεῖν τινι, 

-»" 3 3 , Θ»». 28 ’ -» ἰν - 

λαβεῖν τ ἀγωνισμί ἄξιόν τι τῆς ὁδοῦ. 

ποῦ, ποῦ ᾽στιν; 
ἜΞΩ: ΄ 

. νὴ τὸν Δία καὶ μὴν αἰσϑάνομαι ψόφου τινύς. 

ὄπισϑεν. 

ἐξόπισϑε νῦν ἴθι. 

ο80 ,Ξ.4. ἀλλ᾿ ἔστιν ἐν τῷ πρόσϑε. 
221. πρόσϑε νῦν ἴθι. 

34. καὶ “μὴν δρῶ, νὴ τὸν Ζία, ϑηρίον μέγα. 

21. ποῖόν τι; 

ΜΞ. δεινόν. παντοδαπὸν γοῦν γίγνεται" 
ποτὲ μέν γε βοῦς, νυνὶ δ᾽ ὀρεὺς, τοτὲ δ᾽ αὖ γυνὴ 
ὡραιοτάτη τις. 

21. ποῦ ᾽στι; φέρ᾽, ἐπ᾿ αὐτὴν ἴω. 
985,34. ἀλλ᾿ οὐκέτ᾽ αὖ γυνή ᾽στιν, ἀλλ᾿ ἤδη κύων. 

21. Ἔμπουσα τοίνυν ἔστι. ᾿ 
53,4. 

275. πρὸς τὰ ἐκ Φιλοκτήτου ἙΕὐ- 
ριπίδου (ἔγαϑπι. 1.})" οὐδὲν γὰρ 
οὕτω γαῦρον ὡς ἀνὴρ ἔφυ. 
5... Β.: Αα Βιιησ δὲ Ετσὶρ. Ἰοσιπὶ 
τϑοῖϑ ΤΙεππδηπιιβ τηοπθὲ ΤΕΒΡΘχίξβο 
ΖοΟΠΔΥΘπι ἴ. 1. Ρ. 499. γαῦρον, τὸ 
ἐπηρμένον. ᾿Δριστοφάνης ὃὲ τὸ στεῤ- 
δὸν καὶ μέγα καὶ ἀκλινὲς καὶ ἀκα- 
τάπληνκτον γαῦρον λέγει. Ἐδάθδηι 
Β:ςοΐας μαβρϑί, 

277: ἀγώνεσμα. ἄϑλου κατόρε 
ϑωσιν ἀξίαν. 8. 

279. ἐξ. νῦν ἴϑι. ὡς φοβούμε- 
ψος ὁ Διόνυσος ταῦτα (εἴ τηοχ 1118 
πρόσϑενῦν ἴϑὴ) λέγει" ὅϑεν δὲ 
αἰσϑάνεται τοῦ ἤύϑοῦ,. ἜΤΝΥ 
αὐτὸν ἄγ Ξε καὶ προβάλλει. 8 

φ82. οὖν Βτ. ἰδοῖϊίο, δὲ 1 δι1- 
ὅδ οοὔθχ Οχοη. Ὠπάονί. 

9838. 51ς Ραγΐϑ. οἵ νϑιι. ρα α. Μ|55.8 
ποτὲ δ᾽ αὖ. τοΐϊηϊι5. 618 τοιΐά θην, 
41105 ΒΥ. οἵ 411 5Θαιλν αι, ποτὲ δέ. 
Τ]αΙΟ] 6 βουνι5 γθρθιῖς τὸ αὖ. 

δά. φέρ᾽ ---ἴω. ὡς κατωφεροῦς 

πυρὶ γοῦν λάμπεται 

τοῦ Διονύσου ἐπιτηδείως. 8. Β6. 
σοΟΙἔουΥ παροὺ Ἰηξγα 699. 

986. Ἔμπουσα. “φάντασμα δαι- 
μονιῶδες., ὑπὸ Ἑκάτης ἐπιπεμπό- 
μενον καὶ φαινόμενον τοῖς δυστυ- 
χοῦσιν, ὃ δοκεῖ πολλὰς μορφὰς ἀλ- 
λάσσειν. καὶ οἱ μὲν φασιν αὐτὴν 
μονόποδα εἶναι, καὶ ἐτυμολογοῦσιν 
οἱονεὶ ἑνίποδα, διὰ τὸ ἑνὶ ποδὶ κπε- 
χρήσϑαι" οἱ δὲ ὅτι ἐξηλλάττετο τὴν 
μορφήν. δοκεῖ δὲ καὶ ταῖς μεσημ- 
βρίαις φαντάξεσϑαι, ὅταν τοῖς κατ- 
οἰχομένοις ἐναγίξουσιν. ἔνιοι δὲ 
τὴν αὐτὴν τῇ Ἑκπάτῃ εἴα. Ὠϊςθρα- 
ΤΥ ἴα Θρθοίσιπη, 4ιὸ Ηθοδίθ 1ἴοῦ 
ἑαοϊθηΐθα ἰθυσθσα ραΐαρδίασ, αιοα- 
4116 νϑΥ185 πᾶ πθραὶ ἔοΥΠ185. Οοτι2. 
εὐ Τγαποορ. ἱπέογρτεσ. δα 4, εἰΐδπι 
ΖοπδΥαθ 16χ. 1.. ρΡ- ΤΟΊ ΒΕ. Ῥυδοῖθ- 
γχϑα Ἰδιιάαπὲ Οοποϊομαξ. 1048. (1101. 
ΤΏν Ἔμπουσά τις Ἔξ αἵματος 
φλύχταιναν ἠμφιεσμένη.) εὐ ῬΗϊ- 
Ἰοδίγαϊ, νἱῖ. ΑρΡοΟ] οὐ Τ υδη. 2. ο. 4. 
ντα, δια βου η. οἵ ΕἸΡΤ ΟΠ ΑΥΠητι8 
ΔΡ. ΝΝαῖαὶ. Οοηι. 1, 8. ο. 8, Ρ. 844., 
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[2 ᾿ ΄ 
απὰν τὸ προσῶπον. 

σάφ᾽ ἴσϑι. 
- » 3 

ποῖ δῆτ 

3.;» 3): “ 
ὦ “νϑρωφ,, ἱκετευῶ, 

Ξ4. Διόνυσε τοίνυν. 

οο5.211. τί δ᾽ ἔστι; 

καὶ σκέλος χαλκοῦν ἔχει; 

νὴ τὸν Ποσειδῶ, καὶ βολίτινον ϑάτερον" 

ἂν τραποίμην: 
ποῖ δ᾽ ἐγώ; 

, ἱερεῦ, διαφύλαξόν μ᾽, ἵν ὦ σοι ξυμπότης. 
ἀπολούμεϑ᾽, ὦ ναξ Ἡράκλεις ! 

3 κ “Ὁ » 

οὐ μὴ καλεῖς μὶ, 

μηδὲ κατερεῖς τοὔνομα. 

τοῦτό γ᾽ ἔθ᾽ ἧττον ϑατέρου. 
. ἴϑ᾽, ἧπερ ἔρχει. δεῦρο, δεῦρ᾽, ὦ δέσποτα! 

π΄ ἡγάῤῥει" πάντ᾽ ἀγαθὰ πεπράγαμεν" 

» 

ὡὐο τ ὝΝΣΣ 
μπουσα φρούδη. 

21. 

4πο5 Ἰδιάδε Β. Ηδβάδυϊοῖι. πὶ Ἰοχῖοο 
ταύτῃ. 

287. καὶ --ἔχει. τῷ χαλκῷ προοσ- 
ἔϑηκε τὸ βολίτινον ἐπίτηδες. ἔνιοι 
δὲ ὄνου σκέλος λέγουσι (πιῖπ5 αιιῖ- 
ἄδπι γθοῖθ)" διὸ παρά τισι καλεῖ- 
σϑαι ὀνόκωλον εἴς. 8.515 ἔεγθ ἤδθα 
ῬΘΥΞΟ 5 αἰνίβα Ξιηΐ 1Π ΤΠ] Θ]]ΟΥΡ 5 
158. 6ἀα. δηξθ Βυ.: : Ξ4. πυρὶ ---- 
«11. νὴ τὸν --- ΞΆΑ. σάφ᾽ ἴσϑι. Ατθθι. 
19, 9. Ρ. 566., δῃποΐδηϊθ Κακίοτο: 
οὐ ῥοδοδάκτυλος οὖσα, κατὰ τὸν 
-Κραεῖνον, ἀλλὰ βολίτινον ἢ ἔχων ϑά- 
τερον σκέλος, 4υϊθιι5 ἀθ6 Επηριι5α 
Ῥγυοοα] ἀπο αἰ οὐδ Πΐσ ποϑῖθυ ἘΠ 5115 
6:56 νἱἀθαΐισ. Ησοα ξοτγίαβϑθ ἀδθίε- 
χα ΟΥ̓διϊπιιβ, 481 ΑΥδίορμδηθηι 
Ῥϑιϊο δοϑίαϊθ δηΐθοθϑϑῖῖ: 

- οὐ ῥοδοδάκτυλος, 
ἀλλὰ βολίτινον ἔχουσα ϑάτε- 

ρον σκέλος. 

900. ἱερεῦ. παρὰ ταῖς ϑεαῖς 
προεδρίᾳ ἐτετίμητο ὁ ἱερεὺς τοῦ 
Ζιονύσου. πρὸς οὖν συνήϑειαν (σοη- 
δαθε αἰ ηῖβ ο81158) καλεῖ ὁ “Ἰιόνυσος 
τὸν ἱερέα, --- ὃ. οὗ, 801, 7οοιι5 51- 

ἕεστί 8ὃ᾽, ὥσπερ Ἡγέλοχος; ἡμῖν λέγειν" 

κ κυμάτων γὰρ αὖϑις αὖ γαλήν᾽ ὁρῶ. 

Γ 

κατομοῦσον.- 

Τ11}15 αἴχιι 1116 967.: {πιοπηὶ ἔθυθ 
ΠΟ οαΡΙθηΐθϑ ΠΙΡΥΔΥΙ βθααθηῖα 
ἀποῖ.; ΓΗ ἴναξ Ἡράκλεις εἰ “]ιόνυσε 
τοίνυν πρΘϑοῖο ΟἹ 58οοσα οἱ ἐτ]ρπε- 
τιιπΐ, συ) 5. Ὡ111846 διιηΐξ ραγίθβ ἴπ 
μᾶο ἔαβριιϊβ. βεηβεύθμηξ Ζϑηριίας, 
ΒΥ., 8111 ΤΕΟΕΜ ΙΟΥΕ5, 

291. Ἡ 9. εἶχε γὰο σχῆμα Ἡρα- 
κλέους ὁ Διόνυσος. ἢ καὶ ὡς ἀλε- 
ξίκακον Ἡρακλὴν καλεῖ. 8. 

298. τοῦτο -- θατέρου. πι- 
Δανῶς τὸ τοῦ δειλοῦ ἦϑος, τὸ μη- 
δαμῶς ϑέλειν φανερὸν γενέσϑαι- 
ϑέλει δὲ εἰπεῖν, ὅτι τοῦτο (αιιοα 
Ἶ8πι ΡΥΟΡΥΙΟ ὅῖ10 ΠοπηΐηΘ ΔΡΡΒΙ]8-- 
ἴτ5 65) χεῖρον τοῦ πρώτου. ὃ. 

296, 7. δ080). Επιτῖρ. δα Οτ. 969. : 
γαλήν ὃρ ὦ. κεκωμῴδηται ὁ στί- 
χος διὰ Ἡγέλοχον τὸν ὑποκριτήν " 
οὐ γὰρ φϑάσαντα διελεῖν τὴν συν- 
αλοιφὴν ) ἐπιλείψαντος τοῦ πνεύ- 
ματος, τοῖς ἀκροωμένοις τὴν γα- 
λὴν δόξαι λέγειν τὸ ξῶον, ἀλλ᾽ οὐχὶ 
τὰ γαληνα. πολλοὶ μὲν οὖν αὐτὸ 
διέπαιξαν τῶν Κωμικῶὼν, ᾿ἄριστο-- 
φάνης, καὶ Στράττις εἴς. Ἢ 6.» τὸ 
γοϑβίμβ ἀξ αὐτί σγϑιημ. 1, 1. Ρ. 154. 
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χαὖϑις κατόμοσον, 

47 

νὴ τὸν Δία. 

ὄμοσον. 
νὴ Δία. 

3 , 

οἴμοι τάλας, ὡς ὠχρίασ᾽, αὐτὴν ἰδών" 

ὁδὶ δὲ δείσας ὑπερεπυῤῥίασέ μου. 

οἴμοι, πόϑεν μοι τὰ κακὰ ταυτὶ προσέπεσεν; 
΄ " 5» 

εἰν αἰτιάσομαι ϑεῶν μὶ ἀπολλύναι; 
᾿ ᾿ Ἁ ’ Ἵ [ , 

αἰϑέρα Διὸς δωμάτιον, ἡ χρόνου πυδα; 
(αὐλεῖ τις ἔνδον.) 

8505 ΞΑ. οὗτος. .- 
ἹΈ τί ἐστιν; 

ΕΑ 

21. 
͵Ξ4. αὐλῶν πνοῆς. 

21. 

3 [2 

οὐ κατηχουσας; 

τίνος: 

ἔγωγε, καὶ δάδων γ᾽ ἐμὲ 
ἕω - Ὁ ’ αὔρα τις εἰσέπνευσε μυστικωτάτη. 

ἀλλ ἠρέμα πτήξαντες ἀκροασώμεϑα. 
ΧΟ: Ἴαχχ, ὦ Ἴακχε! Ἴακχ, ὦ Ἴακχε! 

510 5.4. τοῦτ᾽ ἔστ᾽ ἐκεῖνο, δέσποϑ᾽ " οὗ μεμυημένοι 
8... δ΄: ἀπ: ἢ. 

1 ΕΙ: 

ἐνταῦϑά που παίξουσιν, οὗς ἔφραξε νῶν. 

ν᾽ ἀθίαῦ β θη ἾγὙ6, «ααπι ἈΠΕ] ΠΊΒ πα 7111:- 
ἴογαπι νΟΟΑΡ}} γαλήν᾽ ἀεθιιϊπϑοῖ 
ΟΟμ) ΠΏ  ΘΥΘ γοοὶ 56 αι 6:1] εἴ ρῖο- 
τη οἶαγ8 γαλή ---ν' ὁρῶ, (ἀε Ποϊθηΐθ 
Ξρ᾽ τα) ΟΠ) ΧΙ558 γαλήν᾽, αἴᾳχιιθ 
Ἶϊα ἀ6αῖ5586 οαιιβαπὶ τἱβιι5 βρεοίαϊο- 
χρυ.“ Εὰ Τμλογο. νΕΥΡθὰ ὩΟΒΊΥΙ 
8680]. ἢ. ]. πΟΠΏΪἘ1] ἀερταναῖᾶ βηΐ, 

801. ὁδί. ὁ τοῦ Διονύσου. ἱερεύς " 
(ας 290.) πυῤῥὸς γὰρ ἣν κατὰ 
φύσιν. παρ᾽ ὑπόνοιαν δὲ τὸ ἐπῦύ ὁ- 
ῥδίασε πρὸς τὸ ὠχρίασα. -- 8. 

802. ψεπεῖ. ο. π. μοὲ ταυτὶ τὰ 
κ. προσέπτατο, αιιοὰ, τῷ μοι ἀ616- 
ἴο, Ργοβανῖξ 1)1]παοτῇ. ἰπ δα, ΤαῖΒ- 
ὩΘΥ.) αι. 1825. οχοιιβα, οο]]αἰ15 4786. 
282., ΑἸσεβι. 489, Ἠδγπιδῦηο δᾶ 
Ἡ. 1. ραοιιεγαὶ ο. π. μοὲ τὰ κακὰ 
τάδε προσέπτατο. οἱ ἴῃ απεϊαιιϊΐοτῖ- 
Ριι φαϊάεηι Βταποκίαμα 646, Ἰε9]- 
ΤΥ ταυτὶ τὰ κακὼ;, 564 ἴχ 9. 5Ξου]-τ 
Ῥὶϊ5 τὰ κακὰ ταυτὶ, χιιοὰ ἀφεϊι Βτ. 

581 «υἱὰ πτιπξαηπμτι δϑῖ. αι] 6πὶ 
Π1Δ]1Π1: 0. πόϑεν μὲ ταδὶ τὰ κακὰ 
προσέπτατο; 

803. τίν᾽ αἶτ., ψίίοπε ἀσοιίδοτπ. ν]Ὰ, 
ΜΜ ΑΔ. συ. ουύ. ὃ. 512, 2. συΐϊάδηι 
δῖηθ διιοϊουϊίαίβ οοάΐοιτα αἰτιάσω- 
μαι. 

304. οἴ, 100. 

806. νἱἄθ δηποῖ. δᾶ 915. 

907. αὔρα. μακροκαταληπτεῖ. τὰ 
γὰρ εἰς ρα εἰ μὲν μονοφϑόγγῳ͵ πα- 
ραλήγει, μακροκαταληλχτεῖ, πήρα.- 
εἰ δὲ διφϑόγγῳ, βραχυκαταληκτεῖ, 
πλὴν τοῦ αὔρα καὶ Φαίδρα παρ᾽ 
Εὐριπίδῃ" Φαίδρα" τὸ γὰρ 
τῆσδ᾽ οὐ προτιμήσω καλόν. 
8. οἵ, Ῥούβου. δὰ Ηδθουρ, 444. 

309. ἡ πάροδος τῆς ῳδῆς ταύτης 
τοῦ τῶν μυστών Χοροῦ κώλων ἐστὶν 
ἀντισπαστιχῶν δύο διμέτρων βρα- 
χυχκαταλήπτων. (ϑΞῖς γοςαΐ ἀοομιηῖο5 
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ἄδουσι γοῦν τὸν Ἴακχον, ὅνπερ Ζιαγόρας. 
21. κἀμοὶ δοκοῦσιν. ἡσυχίαν τοίνυν ἄγειν 

βέλτιστόν ἐστιν, ὡς ἂν εἰδῶμεν σαφῶς. 

Πυρθυοδί.) ἑξῆς δὲ τούτων σύστημα 
ἀμοιβαῖον ἐκ στίχων ἰάμβων τρι- 
μέτρων ἀκαταλήκτων πέντε. οἵ. 3515. 

819. Ρύϑδείεσ πϑοδβϑιΐαῖθπι ΒΥ. 
ὥσπερ “Ἴιαγ. 566. ϑιιίάαμι ν. Ἴακ- 
χος. “Ἰιαγόρας μελῶν ποιητὴς ἄϑεος, 
ὃς καὶ καινὰ δαιμόνια εἰσηγεῖτο. 
καὶ ὃ μὲν ᾿Δρίσταρχος “Πιαγόρου 
νῦν μνημονεύειν φησὶν, οὐχ ὡς 
ἄδοντος αὐτοῦ τοὺς ϑεοὺς. ἀλλ᾽ 
ἐν εἰρωνείᾳ κειμένου τοῦ λόγου, 
ἀντὶ τοῦ χλευάζοντος, ἐξορχομένου 
οἷο. 8. Βρϑοῖθ Αὐϊβίδσγοπιιβ, δὲ μποο 

ΒΙ σα ατα να θδίασ νϑυθτπὶ παίξου- 
σιν ἴῃ ργϑθρυθβϑῖβ. 4αϑηιδτη οἷ, 
892. οἴγηῖρ. 91, 2., ἀμϊθ ΟΠΥ. παῖ. 
414., 4ὸ ἅπηοὸ Αὐἱβίορμδηϊβ Ανθβ 
δοία ἔμ], ΘΧΙΠῸ δἰζθοι βπΐ 1)18-- 
ϑοταβ ΔΊθΙΠπι5 οὐ Ῥγοίΐαροταβ, τἷἐΛ 
ἰαϑίϑηπιῦ., ῬΥδϑίου πιῆ ΠΟΒΓΓΙΠ 
Αν. 1078., Τυγϑῖα5. ο. Απαοςσ. ρΡ. 104., 
Τιοάογιιβ 816. 13, 6. οἱ διιιδβ; οἵ. 
ΟἸΘΘΥΟΙΪ8 ἱπίουρρ. δα ᾿ρστπὶ ἀδ 
ΠΑ ΠΡ ΘΙ ΠΟ ΘῈ 29.: 1τθ πὴ δα 9, ΟΥ̓ 
Βα16845: “ιαγόρας" ὃν. εὐφυὰ ϑεα- 
σάμενος “Ἰημόκριτος ὠνήσατο δοῦ- 
λον ὄντα μυρίων δραχμῶν, καί μα- 
δητὴν ἐποιήσατο" ὁ δὲ καὶ τῇ λυ- 
ρικῇ ἐπέϑετο. --- οὗτος δὲ μετὰ 
τὴν ἅλωσιν Μηήλου ᾧκει ἐν ᾿4ϑή- 
ψαις" τά δὲ μυστήρια οὕτως ηὐτέ- 
λιζεν. ὡς πολλοὺς ἐκερέπειν τῆς 
τελὲ "τῆς. τοῦτο οὖν ἐκήρυξαν κατ᾽ 
αὐτοῦ ᾿4ϑηναῖοι, καὶ ἐν χαλχῇ στή- 
λῃ ἔγραψαν, τὸν μὲν ἀποκτείναντα 
τάλαντον λαμβάνειν, τῷ δὲ ἄγοντι 
δύο. ἐκηρύχϑη δὲ τοῦτο ̓ διὰ τὸ ἀσε- 
βὲς αὐτοῦ, ἐπεὶ τὰ μυστήρια πᾶσι 
διηγεῖτο, ποινοποιῶν αὐτὰ καὶ μι- 
κρὰ ποιῶν, καὶ τοὺς βουλομένους 

μυεῖσϑαι ἀποτρέπων. δεοχίι5 Επι- 
Ρ᾽γ. Δὰν. Μίϑιἢν. ρ. 918.: “Ζιαγό- 
ρας ὁ Μήλιος διϑυραμβοποιὸς, ὡς 
φασι πρῶτον γενόμενος, ὡς, εἴτις 
καὶ ἄλλος, δεισεδαίμων ὃς γὲ καὶ 
τῆς ποιήσεως ἑαυτοῦ κατήρξατο τὸν 
τρύπον τοῦτον" Κατὰ δαίμονα 
καὶ τύχην πάντα τελεῖται. 
ἀδικηϑεὶς ὸὲ ὑπό τινος ἐπιορπήσαν- 
τος, καὶ μηδὲν ἕνεκα τούτου πα- 

ϑόντος, μεϑηρμόσατο εἰς τὸ λέγειν, 
μὴ εἶναι ϑεόν. ριυιϊ146 ΠΘΘΟΙΟ ας 
ἴῃ Ξ0Π011|ε: διϑυραμβοποιὸς ὁ ὁ “ϊτα- 
γόρας ποιητὴς» συνεχῶς Γακχε 
Ἴακχε ἄδων. 564 πιὸ 116 φιΐάδηι 
Ῥοδίδηι ᾿ αροτναπι ἃ ΡΒ] ΟΞΟΡΒΟ α1- 
νΘΥ̓βιι] 6586 αἰοϊ!; απο, ΠΘ5Ο]Ὸ 
4πὸ Ἰπ786, ἔδο!ιπε «ιϊάδηι γΘΟθη- 
ὮΟΥ̓ΘΒ, 

913. 1ἴὰ Ρ᾽θσΊ τι ΟΠΊΠΟ5 5ΟΥΙΡ ], 
ΠΟΙ τοίνυν γ᾽, τὸ 66. νοι. Ὧθα 
ἰδηθ 60 ὙῸ5 σΟηΠΟΪ αι, ὨΪ5Ὶ 415 
νὺν τιοᾶο ρῥτοάιιοῖ, πιοίο ΟΟΥΤΙΡῚ 
σθηβθαῦ οἷπὶ ΒΥ. 1 8ηηοίϑιϊ5 δα 
ἢ... προ νᾶ 1816 αιϑηξταΐθη Ρᾶτ- 
ἐἰσα]αθ ργὸ αϊνογβιϊαίθ βἰθηποα- 
ἐϊοη δ: οἷ Ψὺν δηΐθ νοσαΐθιη ΟΟΥ- 

ΥἹΡΙΑΙ 5ΘΙΠΡΟΥ͂, νῦν Ὡδίμγα 5ιι8 
Πτιη 418}. ΠΟ ΡὈγχοάαιιοαΐαγ. 726ηπ 
581 νὺν ΡΘΥ 86 Ροβίζιπι σΟΥΥΙρ τ, 
486 γο,, 416 51, σαγ τῷ τοὶ }ι- 
Οἴτι πὰ Ργοάιιοαίττ. Επδίδεΐι. δα Π|84. 
10: Ὁ 799}, 1-ν πλοπΘηΐΘ ΒΙοΙ- 
ΠΤ αἴο δὰ Ῥτοχβεῖμ. 516.: ἐν δὲ τῷ 
σα πούνυν ἐέλπεται (Πϊδά. 
10, 105.) συστέλλεται τὸ νὺν κατὰ 
τὸν ᾿πίωνα διὰ τὸ μέτρον (ἢ); ὡς 
καὶ ἐν τῷ Πατρόκλου ἐπιταφίῳ. ἐπὶ 
τοῦ δεῦρό νυν ἢ τρίποδος 
περιδώ, μεϑον. (25, 485.) ὅϑεν 
καὶ ἔστε νοῆσαι. ὡς δίχα τόνου 
ὀφείλει κεῖσθαι ἵπ λέξις, καὶ οὐδὲ 
ὡς χϑονιπὸν ἐπίῤῥημα λαμβάνεσϑαι, 
ἀλλὰ ἀντὶ παραπληρωματικοῦ συν- 

δέσμου. ἀφ᾽’ οὗ ἔοικε καὶ τὸ 
τοίνυν γενέσθαι. οἵ 51π1111-- 
του ΕἸΤΊρΡ1α]β ϑ0Π0]. 86 Ηδοι. 975. 
σῶσόν νυν αὐτόν. φύλαττε δὴ 
αὐτὸν, τὸν πλοῦτον ---. τὸ νὺν 
οὐκ ἔστι χρονικὸν ἐνταῦϑα, ἀλλὰ 
συμπερασματικὸν, ἀντὶ τοῦ δὴ λαμ» 
βανόμενον, ὥσπερ καὶτὸ νὺ παρα- 

πληρωματικόν. χρῶνται δὲ τῷ νὺ 
μόνοι οἱ ποιηταὶ; τῷ δὲ νὺν καὶ 
ποιηταὶ καὶ λογοποιοί. ἴσϑι δὲ, ὅτι 
τὸ μὲν νῦν, τὸ χρονικὸν, ἀεὶ μα- 
κρόν ἐστι χὰ ὲ περισπᾶται " διὸ καὲ 
τὸ νυνὶ ἐκ τούτου γινόμενον “μὰ- 
κρὸν ἐστι" τὸ δὲ νὺν ἀντὶ τοῦ δὴ 
αεὶ βραχὺ, καὶ ὀξύνεται μόνον κεί- 



ΒΑΡ. 4. .Χ ΘΕ. 

53. ἢ ΧΟ. ̓  Ἴακχ᾽, οὖ πολυτιμήτοις ἕδραις ἐν άδε γαίων, 

Ἴακχ, ὦ Ἴακχε, 
ἐλϑὲ τόνδ᾽ ἀνὰ λειμῶνα χορεύσων 

ὑσίους ἐς ϑιασώτας, 

σι 

920 

στέφανον μύρτων, 

μενον, συντεϑὲν δὲ ἐγαλίνεται, ὡς 
κανταῦϑα. δεὸ καὶ τὸ τοί- 
νυν ἐκ τούτου γινόμενον 
βφαχύ ἐστι. 5165 111, τηϊηϊπιθ 
αιϊάθπι ᾿μθρίθ. απατθ νἱᾶθ, μ6 τ6- 
οἵ Βαρϑαῖ ξουίρίισα γϑίθγιμι εαΐ- 
τἰοπῖιπη : 81} τιῦ ΟἸν151Π}Ὶ ΒΟΥ ΑΙ ΤΥ͂ 
τοὶ νῦν Ρτο τοίνυν, τ] Ὁ]11Πη18. ἢπι- 
Ἶιι5 νοσαρ] Ἰοηρα δϑὲ, εχ Β61211 
βϑηΐοηὶϊα (νἀ. Ηθιπ. δα ΝΒ. 855.), 
ΠΟῚ ρΐἷδοθί. βϑοιὶὶ ἰδπΊθη Θἰ18 
Ἰρϑδὶ δι ηλ5 ΒΥΠΗΟΚΠΙΠῚ .. ΟῚ ἢτι0 
ΟἷΠῚ 60 5θηἰαηλι15. 41π|ὶ Πηϑη]ΐεβίο 
ΤΑ] Πὰν, βεαὰ τ νἹἀθδιλιῦ Π65}1-- 
[1912 Ἱεσεϊσδδτα, οὐ]05 δχρ]ογδαία 
εϑὲ διιοϊουϊίαβ. οἵ, 1447. 

915. τηθίγα ὭθΩ ΘΟΠΘΎΠΙΠΈ ; π66 
ἀὐιθῖλπι νά θέα, ααΐπ Πῖο 8] ᾳυϊά 
Ἰδίθαϊ, οἰπὶ νϑύβιιβ ἀντίστοιχος 511 
ΟΠ 15. ὨΠΠΊΘΥΙ5 ΔΡ5ο]ἴι5 ΟΠ 0-- 
χἱδτ ἷοιι5 ἐσῖπι. ἢ ρογοαῦ, σα} ἰΟ00 
ΤΩ ΟΡ; ΠΙς νΕΥῸ δὶ ῬΥΙΘΡΘΙ5. 6558 
ΟΧΙ ΒΕ ΘίαΥ, 1π ἤπα ΟἸΥ ΘΟΠΕῚ Πᾶ- 
Ῥεαΐ βροπάβιιπη, φιῃοα 1η 50] 65 1} 
ΠΟ πιο τὶ σθηθΥ ΘΒ ϑυπδυθίϊ, 4ιιά η1- 
νῖβ ΠΟ ΥΑΥΪ διαηΐ πηϑυὶ Θ᾽ ΘΟ οἱ 
1ϑιϊιι5 ζουπιαθ. πρὸ Ἰπναπΐ ΠὈΥΪ, 
4αογη «πο ΠΟΠΏΜΠ1 οὔξογιιην 
ἐν ἕδραις, οχ ἱπιογρυθιδιοηθ 1πὶ- 
τηϊστανξ. Ῥ]δοιῖς ἴϑηιθὴ Βοιεισῖο 
εἰ ὨϊμάοΥγῖο 5 υῖθὶ ὦ πολυτίμητ᾽ 
ἐν ἕδραις εἴο, ἸΙοηρ6 ποϑ8 θη ΟἹ 
ἴῃ Τιθοῖξ. ΑΥΤΒΙΟΡ 8} εἶϑ : : ὦ πολυτί- 
μητος ἕδραις, ᾿ν. 6. Ἴακχ᾽, ὦ (βῖνθ 
ὦ.) ναίων ἐνθάδε, πολυτίμητος 
(αι ἕδραις, ο ]αοολθ, φιεΐ ἀΐοὸ λα- 
δίεαϑ, ππρέξωτα Πογιογαίας ργαφϑοίαϊο; 
χιθοθετη Ῥοθηϊοὶ ΘΟὨ]Θοἴπγαθ. οἴ, 
898. 8;: μία τῶν “μυστηρίων εἰκάς 
ἔστιν, ἐν ἡἣ τὸν Ἴακχον ἐξάδουσι, 

ΔΕΙΒΤΟΡΗΛΝΕΒ ἰ, 

49 

στ. 

41. ἢ. 

οἤοχ. ἄτη. Ἦ. ο. 

᾿ϑ τη. 

Δ. 

πολύκαρπον μὲν τινάσσων 
περὶ κρατὶ σῷ βρύοντα 

ἃ. 

πολυτιμήτοις ὃὲ ἐν ἔδοαις, 
χκαϑὸ συνίδρυται τῇ ̓“Ζήμητρι ὃ διό 

Ψυσος. εἰσὶ γοῦν οἵπερ φασὶν αὖ 
τὸν Περσεφόνης εἶναι" οἱ δὲ, τῇ 
“ήμητρι συγγενέσθαι. ἄλλοι δὲ, 
ἕτερον Ζιόνυσον εἶναι τὸν Ἴακχχον᾽ 
οἱ δὲ, τὸν αὐτόν. εἴα. Β.: ,,'νωςο- 
οἤπι ἴῃ ΠΥΠΊΠΟ δηΐϊαιιο ἴῃ 1,6- 
ὭΒ6]5 ΟΔΠΪΘΥΙ 5010 ΟΟ]ΕΡΥαίιιπι, 
δυμάθπιὶ 115 χϑονίοις Δα ΠτΠΊΕΥα-- 
ἵππι, Οεγοσίδαιιθ πάρεδρον ἨΔ8})1- 
πὴ, Οβίθηα! ΟΥθαζοσιβ ἰη Π)16- 
ΠΥ50 ἢ. 242. οἱ 282, αὐὰ. Εγοσϑί. 
Μέμπι. 46 "' Αοδά. ἃ. Τηβου. 928. ρ. 
156. εἰ ϑδίθ. Οὐοὶχ (δ Μυϑὶ. νϑῖι, 
Ῥ. 195. 5664}. νϑύβ. 1,6 ῆΖ. 9» 41 δὲ 
ἦρθ Βδοομιπι εὖ ᾿δοσδιῖι αἰνοΥ- 
5805 6536 ἀοσπογιῃΐ, δα (1. δίγαρο 
10, 10. Ρ. 162. 1, 4, ΤΖΒομιιοΚ. δα." ς 
ν᾽ 6 ἹΠΡΥΙ15. ΟἹ Υσϑί πὶ ΟΥιι- 
Ζϑυ απ ΘΎΠ100]. οἱ ΜυΊΠο]. 8, ραρς. 
995. 5664.: 4. τ. 528. 

817. ἐν τῷ λειμῶνι τεὺς χορείας 
ἐποιοῦντο; διὰ τὰ ἄνϑη χορὲ ὕύον-- 
τες ἐν τῷ προφανεὶ ἐν χοροῦ σχή- 
ατι. 8. 
920. βρούοντα. θάλλοντα. 81. 

ΜΙοῖοΥ. στεφ. μύρτων. μυρσί- 
νης στεφάνῳ ἐστεφανοῦντο οἱ με- 
μυημένοι" οὐχ; ὥς τινὲς νομίζου- 

σι; κισσίνῳ. ὁ δὲ ᾿“πολλύδωρος καὶ 
τοὺς ϑεσμοθέτας φησὶ διὰ τῆς μυρ- 

σίνης στέφεσϑαι. ὅτι οἰκείως ἔχει 
πρὸς τὸ φυτὸν ἡ ϑεός (Οθυθδ)" καὶ 
ὅτι τοῖς χϑονίοις ἀνιέρωτο. 8. οἴ. 
156.. Μριυγϑὶ ΕἸθ5. 7. (Θτομον. 
ὙΒεεδαν. Αηΐ. δΥ. νο]. 7.). 8ρ. δὰ 
(ὐδ11ἴπ|. ἢ. 1η Οοτ. 45., ἴῃ Πῖδη. 903., 
Ογδαζου, ϑΥΠΒ. ϑ. Β- 880.; 4. ρ. 
484, 

" 



60 “3 ΡΣ ΟΦ ΝΟΥΣ 

ϑρασεῖ δ᾽ ἐγκαταχρούων ποδὶ τὰν ἀκόλαστον ἃ5., 
ῬΙιδγ. εἱ ἃ. ἢ. 

φιλοπαίγμονα τιμὰν, ἌΗ: 
10 χαρίτων πλεῖστον ἔχουσαν μέρος, ἁγνὰν, ἱερὰν, 541}. 

805 ὁσίοις μύσταις χορείαν. 81. 
Ξ4. ὦ πότνια πολυτίμητε ΖΙήμητρος κύρη, ἴς 1: 

ὡς ἡδύ μοι προσέπνευσε χοιρείων κρεῶν. 
21. οὔκουν ἀτρέμ᾽ ἕξεις, ἤν τι καὶ χορδῆς λάβῃς. 
ΧΟ. ἔγειρε φλογέας λαμπάδας (ἔν χερσὶ γὰρ ἥκεις οἿ. 

τὸν Ἤν οὐ Ἰεταν ντα 
890 τινάσσων), Ἴακχξ, 

τς ψυκτέρου τελετῆς φωσφόρος ἀστήρ ! 
φλογὶ φέγγεται δὲ λειμών" 

565 γόνυ πάλλεται γερόντων᾽ 

890. ἀκ 6λ. μανιώδη; βαχχικὴν, 
ὁσίαν" οὐ γὰρ δὴ αἰσχρὰν καὶ ἀσελ- 
γῆ: τὸ δὲ ἐγκατακρούων πρὸς 
τὸ ὁσίοις μύσταις. 5. ἐκόλ. 
μὴ κολάσεως ἀξίαν, ἤγουν μέμψεως. 
8]. ὙἹοΐου. ΕὙΙΒΟΜ]η, : ρϑεμίασιέεπε 
ὁἠογθαπι. ὕοϑ5,: εἰθὰ ρϑδθζίος ϑδἱοῖν 
ῥεγιὼροίσια οτε Ἐπ ϑέγθίἠτι. 

829. φιλοπαίγμων οϑῖ {μα!- 
ΤΩ; 7οοοδα (βδ! 8110). αἰοιίαῦ διι- 
ἐθηι 68 τιμὴ), 4ιιῖα Πομουΐ, ἀθοουΐ, 
δούδαὶ Βδοοπο. Β. 

824. παιιὰ τηΐγηπι, χαρέτωον ἵπ 
ΠΟ ἴῃ ΒΘΟΟΠΙΠῚ 1ΠΘ ΠΗ] ΟΠ ἘΠῚ 
Του, σαὶ χαριτοδότης 65} οΟἸΐπι α]- 
οἴπδ. ΡΙαι. Μ. Απίοπίο Ρ. 926. 
Διόνυσον αὐτὸν ἐπικαλούμενον χα- 
οιτοδότην καὶ μειλίχιον : Ἰΐοπι ϑγπι- 
ῬΡοβ. Οπδαβῖ. 1. ο. 1. Ρ. 423, 1. 8, 
Β615Κ. οἱ (οηνῖν. 7 58}. Αμδούθοηΐ, 
Οἁ. 41. δὲ ὃν ἡ χάρις ἐτέχϑη. Ἐπ|- 
σὶρ. Βδοοῖ, 851. Βρόμιε, Βρόμιε, 
προβαλκχήϊε δαῖμον. ἐκεὶ Χάριτες, 
ἐκεῖ δὲ Πόϑος. τπᾶθ σοπηπλι15 
ΟἸἸπιὶ γᾶ Βδοομὶ οὐ Οὐδεδυιηι ἀρ. 
Ῥαιιβ. δὲ Ἡοδγοδοίιπι Πιχία ὅ.0 0]. 
ῬίηαδΥὶ ΟἸΥπιρ. 5, 8. διγζαῖο Θρίρυ. 
ᾧ,.,. ΑΒ ΠΟ]. Ῥαϊαΐ. 9. Ρ. 449. ἀλλ᾽ 
ἡλαροῖς “Χαρίτεσσι μεμιγμένον ἡδὺν 
Ἔρωτα, Καὶ Βρόμιον. Ἐκ δ. 

927. χοῖρ. κρεῶν. πάροσον χοῖ- 
ροι τῇ Ζ4ήμητρι καὶ τῷ “ιονύσῳ 
ἐθύοντο, ὡς λυμαντιχοὶ τῶν ϑεοῖν 
δωρημάτων. (οἴ. Ῥαᾶς, 974. ᾿πα8 εεξ, 

αιοα σούθγοπι οΠΔ ῬΟτοΟ οξἕθη- 
ἀππὶ ἸΌΤΏΤΗΪ ΕἸΘαβῚη11.) εἰκότως δ᾽ 

ἐν ἄδου ὧν ἐπιβοᾶται τὴν Περσε- 
φόνην. 8. ἀα σοηϊίνο νῖαθ6 8ο.86- 
ξεσ. δὰ Βοβ. ἀθ ΕἸ]1ρ5. Ρ. 862., 
ἹΜ δύ. ρὺύ. δύ. ὃ. 462. 

928. χορδῆς. ἡ εἴλησις ἡ τῶν 
ἐντέρων ἐ ἐστὶ χορδή" ἣν εἱλητὴν κα- 
λοῦμεν ἡμεῖς. 8. 1. 6. ξαγτιιπι, ἔαγ-- 
Οἴπηθη, οἵ. ΝΡ. 454. 

829. ἔγειρε, ἐχοίέα, 1. 8. Θ0π-- 
οὐΐθ, αὖ Ἰαοὕτιι5 Θχαταθβοδηΐ. ἥκε 9» 
γΘΠ15.) ΘΠΪΓΘ 50]65 86 Παᾶθο ξἔεβίϑ. 

890. εἷος νοῖϊ, δαα, ρυδϑίϑυ “πη- 
{181 1. εἴ εχ 68 δβχρυύβϑββϑδπιὶ ῬϑΥ]18. 
8. 1528, ἴπ φαΐριιδ ᾿Θρίειν ἴακχ᾽, ὦ 
ἴακχε, 4ιι88 ἔξγθ 5οΥῚρ τουτιηι Ἰθοῖο 
εβῖ. Βαγζοος. ὦ ἴακχε ἴακχε. Ξοἱ]σοδὲ 
χϑρϑίθπμαμι ΠΙΡΥΘΥΪ ΠΟΠΊΘη σΕη- 
διαθσπηῦ, τῇ 909., 8106., 46 πιεῖτο 
ΒΘΟΙΥῚ. 

931. τὸ μυστηριακπὸν πῦρ φωσ- 
φό ρον λέγουσι. λέγει δὲ, ἐπεὶ τὴν 
νύκτα λέγουσιν αἰνιγματωδῶς διὰ 
τὸ λαϑεῖν τοὺς ἀμυήτους. ἢ ὅτι ἐν 
νυκτὶ ἄγεται τὰ μυστήρια. (μος το- 
οἴθ.) - ων τῆς τελετῆς οὐ μόνον 
χορευτὴς, ἀλλὰ καὶ ἔξαρχος ἦν ὁ 
“Διόνυσος. καὶ μὲν δὴ «“Ἱιονύσου ἐν 
᾿Ελευοσῖνι ἱερόν ἔστι, καὶ ἐν Ζιονυ- 
σίοις ἐτελεῖτο τὰ μυστήρια. (2) 8. 

388. βοπθχ Οδάπηιβ, Βδοομῖοο 
ΤγοΟΥΘ σογγθρέιβ, ρα Επγὶρτάθηι 
ΒδοΟΙ. 142.) τιοπθηΐθ Β6.; ποῖ δεῖ 



ΒΡ ΧΙΌΕ 

ἀποσείονται δὲ λύπας, 

δ1 

προβάδην ἔξαγ᾽ ἐπ᾽ ἀνθηρὸν ἕλειον δάπεδον, 

888 χρονίους τ᾽ ἐτέων 
᾿ς παλαιῶν ἐνιαυτοὺς, ἱερᾶς ὑπὸ τιμᾶς. 

Ἐ συ δὲ λαμπάδι φλέγων 
10 

χοροποιὸν, μάκαρ, ἥβαν. 
840 

χορεύειν, ποῖ καϑιστάναι πόδα, 
Καὶ κρᾶτα σεῖσαι πολιόν; εἴο. 
95. 56641:. 5ῖ5 Βᾶν., [ΙὨΥΘΥΙΠ.,ν 

Ὀιπάογξ,, πἰβὶ χαοα 11} σαοαιθ 
Βαρθηΐ ἐτῶν. 4111 οοὐα, χρονίων τ΄ 
ἐτῶν παλαιοὺς ἐνιαυτοὺς εἴς. ,.,Εἰι- 
βἵἴδίῃ, δὰ 11184.. 4. ρ. 191. εα. Β΄ ομι. : 
ἐνιαυτὸς χρόνος ὁ διατριβὴν ἔχων, 
καὶ μὴ σύντομος. διὸ καὶ ἐπίϑετον 
τοῦ ἔτους εἴληπται παρὰ τῷ Κωμι- 
πῷ, εἰπόντι ἐτῶν ἐνιαυτούς. 
Τάθπὶ τϑρϑιδ δα Οανγ55. Α. ρΡ. 1384, 
68.“ Ἐὰ Πγ. 5010]. Ὑ]οίοτ. : ξητεῖ- 
ται ἐνταῦϑα. πῶς εἶπεν ἐνιαυτοὺς 
ἐτῶν, ἐπεὶ ἔτος καὶ ἐνιαυτὸς ταύ-- 
τόν. λύεται δὲ παρὰ τῶν παλαιῶν 
οὕτως" τὸ ἑἰαύειν ποτὲ μὲν ἐπὶ ὕπνου 
καὶ ἀνακλίσεως τίϑεται, ὡς παρ᾽ 
Ὁμήρῳ τῇ παριαύων τερπέ- 
σϑω, ἤγουν παρακείμενος" ὡς ἐπὶ 
πολυ δὲ ἡ λέξις ἐπὶ διατριβῆς καὶ 
ἀργίας λέγεται" ὅϑεν καὶ ἐνιαυτὸς 
(νυ υθ 416) ὃ μακρὸς. καὶ πολλὴν ἔχων 
διατριβήν (χρόνος). διὸ καὶ τὸ 
ἐτέων (519) ἐνεαυτοῦὺς ἀντὶ τοῦ 
διατριβὰς ἐξειλήφασιν. Ἐλιτὶρίαε5 
ΗΕ]. 726, ἐνιαύσιον (αἰμειεγγιίση, 
τοῖα ΘΠ ΗΠ) πρὸς τοῖσιν ἐν Τροίρ; 
δέκα Ἔτεσι" διῆλϑον δ᾽ ἑπτὰ 
περιδρομὰς ἐτῶν. --- 5οτῖρεὶ 
ἐτέων Ξεοιιάϊτπι 8010]. ὙΨΊοΙΟΥ. 
οὐπὶ ἐτῶν νιιϊρσαΐιπι ἃ τπϑῖτο 8}-- 
ΠΟΥΥΘΥΘ ΤΩ 6]! χίββθη. --- ἱερῶς 
ὑπὸ τιμᾶς, ῥήορέογ δαογιίπε (ΠῸ- 
7115 58] α 101}15) Λοσιογεπι; ἰδ τὴγ- 
βι101]5 ΠΡ ἢ 11, 

997. 5ΟΥΡΘῊ ἀ τη 6556 φέγγῶν τα6- 
ΓΙ ρυαῖΐα, ῬΥΪΠλι5 ΟἾΧῚ ἴῃ [Γ,Θοΐ, 
Αὐἱβίορῃ. Ρ. 91. (οἴ, Αὐϊδίορη. Βεοῖς: 
νΟ], 5. Ρ. 95. δὲ θ᾽ιαβ σθῆβασγδπι 11 
ὅδη. Α, Τῷ. Ζς 1818. ρΡ. 451.;) συΐα5 
ΤΟΙ 1δτ|5, δὶ 4ιι8 δϑῖ, Ηδυπιδηησ 
ἃ αυϊθιιάδπι {αἰθυϊέιγ, αὐ 14 ἦτ 

εὐφημεῖν, χρὴ; κἀξίστασϑαι τοῖς ἡμετέροισι χοροῖσιν, 
ἃ, Αὐιβίοριι, ἐπίῤῥημα. 

ΟΥ̓ἾΠΘῖη Υθοθρουπμηῖ: πος, οἰβὶ Ῥοχ- 
518 5.1 ΠΑΡ ΘΠ1115.). δ] βιηοαϊ α]]1-- 
φυτὰ ΡῬοδβίξιιπι 6558 80 Αὐἱβίορμε- 
Ὧ6. πθ60ὺ ααϊαιδηι νι]ρσαίβθ 9ε1-- 
τ 117π|5. ἸΘοΙ 10] 1 ν ΘΠ ΐτητι5 δι 14 
Ἰρβισα φέγγων, Ου]ιι5 Ἰοσο φλέγων 
ΘΧΑΥΆ558 ν]ἀθηΐτν, τ 982, φλέγεται 
(μδηὶ βἷς δ] χιιοῦ 11011) ρυὸ φέγγε- 
ται, ἰδηιθη ΘΟΠΒί 8 186 οατι58 ἱρϑϑηι 
ΟΠ Π]1Π} ΘΟ] ΟἸλ1 5ΟΥΪΡ ΠΣ πὶ Πλι1-- 
ἴδγθ ὩΟ]ΠΙΠΊι15. 

898. ἕλειον, Ῥϑ᾽πάοβιισμι, 1τ- 
τίδτμπιπι. 1 161]15 11 Μ᾽ Ο5511ι5 ΘΔ ΠΡ τ 
ΒΙΠΆ] 6 πὶ ΒΠΑΥΟ, ἴῃ απὸ ἐρορίδθ 
ὉΠΟΥΘΑΒ 81188 ἀποθθϑηΐῖ, Ραιβϑη. 1, 
88, 5. δεῖ δὲ Κηφισσὸς πρὸς Ἔλευ- 
σῖνε. βεβαιότερον παρεχόμενος τοῦ 
πρότερον ῥεῦμα. --- -Ελευσινίοις δέ 
ἔστι μὲν Τριπτολέμον ναὸς, ἔστι 
δὲ προπυλαίας ᾿ἀρτέμιδος, καὶ Πο- 
σειδῶνος πατρός" φρέαρ τε καλού- 
μενον Καλλίχορον, ἔνϑα πρῶτον 
᾿Ελευσιψγίων αἱ γυναῖκες χορὸν ἔστη- 
σαν, καὶ ἤσαν ἐς τὴν ϑεόν. τὸ δὲ 
πεδίον τὸ ἱΡάριον σπαρῆναι πρῶ- 
τον λέγουσι, καὶ πρῶτον αὐξῆσαι 
καρποὺς εἰς, 

840. στροφὴ καὶ εἴσϑεσις Χοροῦ 
ἐπιῤῥηματική. ἔϑος γὰρ ἐν τῷ ἐπιῤ- 
ῥήματι χρηστὰ συμβουλεύειν τῇ πό- 
λει) ἢ ἐλέγχειν τοὺς πονηρευομέ- 
γους. --- ὃ. τεοἶ᾽δὲ Βᾶθο σοΥΥ ρἢδδιι5. 
Β6.: »η»δΥοδὺ ργοΐδηοϑβ ἃ 5ιιῖ5 58ΟΥ]8, 
εὖ ΒΟΙοΡρδηΐ ἴῃ την βου 15 (58ου - 
Οἰ54116) ϑϑοθζάοίοβ, διξ ργϑθοο- 
χδ5. οὗ. ΝᾺΡ. 268.. Εᾳα. 1810.. 
Βτοδαθαπι δα Επγὶρ. Τομ, 98, εἰς. 
ΜΙΟΟΥΪ5 Ρ. 161. ε4, ῬΡίεγβοη.: 
εὐφήμει; ᾿ἀττικῶς" σίγα; Ἕλλη- 
ψνικῶς καὶ κοινόν. 5648 Β6η6 τηοπϑί 
8Ρ. 8α ΝᾺΡ. 1. 1., νϑυρίβ εὐφη- 
μεῖν, εὐφημία; εὔφημον στόμα, 
ποῖ ΤΟΙ ΡΊοΟβιιη ποὺ 5116 π|ϊπιπ|; 

"4 
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ὅστις ἄπειρος τοιῶνδε λόγων, ἢ γνώμην μὴ καϑα- 
ϑεύει, 

ἢ γενναίων ὄργια Μουσῶν μήτ᾽ εἶδεν, μήτ᾽ ἐχόρευ- 
δεν" ; 

μήτε Κρατίνου τοῦ ταυροφάγου γλώττης βαλκχεῖ᾽ ἔτε- 
λέσϑη, 

ἢ βωμολύχοις ἔπεσιν χαίρει μὴ ᾽ν καιρῷ τοῦτο ποι- 
οὔσιν, 

845 ἢ στάσιν ἐχϑρὼν μῃ καταλύει, μηδ᾽ εὔκολός ἐστι 
πολίταις, 

ἀλλ ἀνεγείρει καὶ ῥιπίξει, κερδῶν ἰδίων ἐπιϑυμῶν᾽" 
ἢ τῆς πόλεως χειμαζομένης ἄρχων καταδωροδοκεῖται" 
ἢ προδίδωσιν φρούριον ἢ ναῦς, ἢ τἀπόῤῥητ᾽ ἀπο- 

Ἰπᾶ]οὶ βο ἑτιη πη βϑουΐβ, βϑᾶ ἔδι- 
δῖα σιοαιθ οἱ 115 ΘΟὨ] απ Οὗ85 
ΘΟΟΙ ΘΠ ΔΙ] ΟΠ 65 5 ΠΟΥ, ν ] αὐ 8Ρ. 
ῬΙαΐομθηι ΑἸΟΙ} 186, 2. ο. 90. μῖπο 
ἘΠΙΥΙΡΙ 465 Τρμὶσ. ΑἸ]. 1419. στὰς 
δ᾽ ἐν μέσῳ Ταλϑύβιος, ῷ τόδ᾽ ἣν 
ΒΕΤΟΝ. Εὐφημίαν ἀνεῖπε καὶὲ 

γὴν στρατῷ. --- κ ἡ ὃ. -- χοροῖς 
δ οἴ πιπι 1Ππ4 ΟΔ]}Ππιϑοιὶ ἑκὰς, 
ἑκὰς ἐστὲ, βέβηλοι, ργοομΐ, ο μγο- 
ομὶ δϑὲθ, ἡγογαπὲ (τε. Αρη. 6, 958.). 
οἵ. Τουγθηΐ. δὲ ἸμΊΘΥΡΡ. Ηοχαῖ. δὰ 
Οὐ. 8, 1. 1. 

841. ποϊδν δὲ λόγων. του 
ἴΐς ἀϊσθη ἀδυιιὴι ΘΒ ΘΠ ἀΔΥᾺΠΊητιθ. 
γνώμην 5 Μ55. νιῖΐρο γνωμῇῃ μὴ, 
αυοα οὐ πΐππδ Θ]θσθηβ, εἰ καπό- 
φῶνον. --- Β8]0585. οὐαϊοῖς Βχ. κα- 
ϑαρεύει, καϑαρύς ἐστι. 

ϑάφ. βθαιι, ῆουσῶν ΡῬΥΘΟΙΘΥ 6χ- 
Ῥεοιδιϊοι πὶ αἰχὶς ρύὸ μυστῶν, τι 
401 γόνα ποῦ ΤΊΥ 511Ο 111, 564 τηιι- 
51 σπι, Ππῖο ἔδϑίμιη σα] θρυοῖ ; απο 
Ρευεποὶ Θἔαπι ΟΥδεϊηῖ ΘΟΠΙΙΠΘΙηο- 
γαϊΐο ρύοὸο Βδοοιὶ, ἃ σοιηοθαϊΐᾷ 
5] ΗΙ ΠΟϑίατ ; φάθι Ογαύ τη ταὺ- 

οοφάγον Δρρ6}1αι, πιὶ Βασομιπι 80- 
ῬΊΙοο]65 ΤΎτομΘ (Διονύσου τοῦ ταυ- 
ροφάγου), ὅτι φίλοινος ἣν, ἰπ τ 
5... καὶ διὰ τοῦτο ἐπίϑετον αὐτῷ 
τοῦ Διονύσου ἐπιτιϑέασιν. οἵ. ΒΕ. 
οἵ, 41ὸ5 ἀθ πος Βδοοῃὶ βριιπϑῖο 
Ἰδιια αι, ΗΘ δύ ομτι αἴ αι δι 811. --- 
βακχεῖα, 1. 6. “]ιονύσια, Βαοοία- 

πέμπει 

παῖϊα, Πὶσυταὶθ αἱοιση ιν ΟδΥΠΊπα 
ΒασοΒΙοὶ Ρ]θπᾶ βρΊσ ἔ15,), 4π18118 οἵ- 
Σιιπάθσα βοϊεραὶ Οταϊΐηιιβ, βακζ- 
ἐτελ. ῬΥο βακχείοις, 4αθπι ἀϑὰπα 
Θοοιιβδεϊνὶ Ρ8551η11π π80 66. ΠΠ|αΞῖτα-- 
ψἱπηι15. οἵ, ΜβεΝ. σύ. δύ. δ. 423, 5. 

844. 1. 6. ἢ (ὅστις) χαίρει ποι- 
οὔσι τοῦτο μὴ ἐν καιρῷ (σὺν) ἔπεσε 
βωμολόχοις, μὲ 5ὲ φιῖϑ βαμάθ ἐ5εῖ5, 
φμὲ ἀοο (φιοα πο5) γαοέμτιε (1. 6. 
4.1 σοπιοθαϊαβ βουρυηΐ δϑιιηΐαιιθ) 
ἐπιροχέμσιθ ψογίσφιθ ϑοιγχέέεδιεδ, τιξ 
να] σι (ΟΠ ΟΥ̓, 4 ΟΥ πὶ Ρ66- 
οδΐα σοῃΐγα ύίθηι, ἃ Οτδίϊηο, Επι- 

ΡΟΙ]Ϊ46 ἱρβοόσιιθ ΑὐἹβῖορμϑπ6 616 Ὲ- 
ἀαΐαπι. ΥἹα οι] 6. ΘΟΙῚ} ΟΠΙ ΓΤ ΟἸἸ Πα 
ΟΥ̓ ΠΙΡτι5. ρΥοαϊ]ξοΥπι Ραίγ186 5]- 
τ ] 1 ππῖ τι ποτ μι ι 56 Θ᾽ ΘΥΘ ΟΥΊΙΠῚ, 
Θ.: βωμ.:; τοῖς πρὸς χάριν λέγου-- 
σι καὶ πρὸς κολακείαν. ἀπὸ δὲ τὼν 
λοχώντων περὶ τοὺς βωμοὺς, καὶ 
βουλομένων τι λαβεῖν, μετήνεγκται 

ἢ λέξις. «- 
845,6. στάσιν ἐχϑρὰν, λοδεϊ- 

ἤοπι ΣῈ Ϊ. 6. 68Π1|, 4188 
ΘΟΠδρΙ 810 η6 απ Βοϑιθιιδ ἔδοια 
ΘΧοϊϊαΐατ. διπίξειν ἃ νοῦ. διπὶς, 
“)|ανοίίωτπι, οὐιι5 ορθ 1β}15. βιιβοὶ- 
ἰδίιτσ, ἀθυῖν ἃ 1111; ζγι ]ασπτπαγα 515 1- 
Πίοαῖ, νά Ῥμοῖ. 16χ' ρ. ϑ6ῷ. εἴς, 
Ἐχ Β. εὔκολος. νὶἱὰ. ἀπποὶ. δα 80. 

847. χειμ. Τίιραγαιθ αϊοξιπι, τ 
Ρδϑβῖπι ἃ ρ. ΑἸ10Ὸ5  Ξου!ρίοτθϑ, οἵ, ὅρ. 

948. τἀπ. ἀπόῤῥητα ἔλεγον τὰ 
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᾿ ἐξ Αἰγίνης, Θωρυκίων ὧν, εἰκοστολόγος κακοδαί- 

8860 

ἋἊ 

μῶν, 

ἀσκώματα, καὶ λίνα, καὶ πίτταν διαπέμπων εἰς 
᾿Επίδαυρον : 

ἢ χρήματα ταῖς τῶν ἀντιπάλων ναυσὶν παρέχειν τι- 
νὰ πείϑει" 

ἢ κατατιλᾷ τῶν Ἑκαταίων κυκλίοισι χοροῖσιν ὑπά- 

ἀπειρημένα ἐξάγεσϑαι. ἐν γοῦν τού- 
τοις ἀποφέρει ἀσκώματα, καὶ 
λίνα, καὶ πίτταν. -- ὅτε, οὖν 
πρὸς τοὺς Πελοποννησίους ἦν ὁ πό- 
λεμος, ἀπόῤῥητα τὰ πρὸς ναυπὴ- 
γίαν ἐξάγειν. 8. ϑ0Π0], βὰν. τ άπ, 
τὰ τῆς πόλεως μυστήρια. βῖο ΤΉ 65 πι. 
870, τἀπόῤῥητά τὲ τοῖσιν ἐχϑροῖς 
ἡμετέροις λέγουσιν. υἱτᾶπι 116 5151" 
ἩσΑΊΙ ΘΟ ΘΠ ΘΧΘΙΏΡ 15 1πισίγαΐῖ 5Ρ. 

849. 4 ἐγίνη ς" καϑὸ δὴ κοινὸν 
ἐμπόριον ἡ Ἄἴγινα. 5. ΑΘδῖπα, 4110- 
41 οοιηπηιηβ ΟὙΘΘΘΟΥΤ ΠῚ ΘΙΏΡΟ- 
ΥἱαΠΙ. 80 ἰηϊιο Ρ6111 Ρεῖορ., οἰ- 
7115 δχοϊταπαὶ διιοΐουθβ ἔπου απ Α6- 
δἰποίδθ, ορβοββ εὖ οδρία οὐδὶ 8} 
ΑΙΠΘΩΐθμβίθιιθ, ΘΧΡῸΪ515. οἰΐϑαι Οἱτ 
νὴ] 5, Θοαιιθ ἀδαιιοῖ5 Αἰ11015 οο- 
Ἰοηΐβ.. υἱᾶ, Ὑπιιον α. 2, 97. Ἐα 8. --- 
Θωρφ. ὧν, οὰπὶ εἶς Ὑπογγοῖο, 1:6. 
εἰ οοπβί πη} 5 πιουρη5: αιδπιδα- 
Το τι ΠῈ ΠΟΤΏΪΏ8 Ρτορτία ἴοοο ἃρ- 
ῬΘΙ]ΔΕΙ ΨΥ ΠῚ τἸΒΌΥΡΘΥΙ 5 ]θηΐ, δἰτι 
Ῥλοπγάίοτσι. ΟἸτπι βιυιϑάθθδηι Θωρ. 
ὡς, φιοα ἱπνθηΐἶββθ νἀ θίῃσ ΕὙ1ΞΘἢ- 
11πτ|5,) νουΐθη5 δίομὲ ἜΔογγοῖο; 14 - 
«16 Ρἰδοιίς 2. Η. γοϑβϑβίο 'π σθηϑαγδ 
Βθοκ, ϑαϊοπῖβ, {π86 ΘΘηβογα 1Π- 
βουΐα οβδὲ Ἐρῃοηιθυ!αρη5 πηΐν. 111, 
ὅεδῃ. ἃ. 1818. Ῥ. 451, -- εἰπκοστ. 
τὸ εἰκοστὰ ἐν κρίσει συνάγων. 8. 
οἵ. Μοοττὶς ῬΊθύβοη. Ρ, :65. [π511- 
ταΐαπι ἔα] ΟἸγπιρ. 92, 2... υᾧἱ Ρτὸ 
ἘΧΙΡ 115, δηΐθ π5118115,) ΑἸΠΘΩἸθη- 
δ'ατη 500 11 ρεοπμάρυθηϊ νἹοθϑιπλϑ1 
ΤηθΥοτπὶ ἴδηι δα 5656 δανθοίαυ πηι, 
4ιαπι οχρουξαϊαγιμμ. ν146 ΒΟΘΟΚΠΙ 
δεααϊδπαμδηαί,ξ. ἀδν “4εοπεῦ νο]. 1. 
Ρϑρρ. 848: Ξβηᾳ. ε)1ι15 νϑοῖ]ρ8}15 οχ- 
δοίου ἔπ ὙΤΠΟΥγοΙοΩ (ο55.: ἀν 
ἐοιδβ6 Ζιναπείβεέσπἠεθογ)., πΟῊ 
ταξίαρχος ἐν τοῖς Πελοποννησιακοῖς 
τῶν ᾿Αϑηναίων, τὶ Ὠδδοῖο 4μΐ5 χὰ- 

δων" 

αἱὲ 1 ΒΟ ΟἹ π; πιο πὶ βαβρίοϊο οχαΐ, 
ορρουψιῃαῖα Ἴπϑη]86 ΔΕ Τι5 ΠΊ, 11-- 
βισαμηθηΐα ἡδαϊῖοα Ερ᾿ἀδπχίαπι δὰ 
Τιλοοἀδθπιοηΐοϑ Ρεγνθχίββθ, 
950. ἄσκωμα δερμάτιόν τις ᾧ 

ἐν ταῖς τριήρεσι χρῶνται, καϑ᾽ ὃ ἡ 
κώπη. βάλλεται. 5.. Ιάοπὶ 88 ΑὐΒατι. 
97.: ἄσκωμα, ἱμᾶς ὁ συνέχων τὴν 
κώπην πρὸς τῷ σκαλμῷ. 51}Ά 1} 16 
Ἠδβυ ἢ. ]ο58. ΒΥ. δέρματα. οἵ. 
ΘΟ Βοοσ, ἀθ Μη πᾶν} Ὁ. 139, 
ΕΥΙΞΟΜ]Π, νον ἑογα, Ν᾽ ΘΙ ΟΚου. 2)6- 
ἀεγινοεγᾷ οἷς. Β6.: πίτταν. δὰ 
γᾶν 65 1Π|π6η 4845. Ασομ ασπ. 189. ὄξου- 
σι πίττης καὶ παρασχευῆς νεῶν εἰς. 
Ἐπίδαυρον. πόλιν “Πακωνικήν. 
8. ᾿ΕἘπίδαυρον τὴν “Διμηρὰν «1πη16]- 
πρὶ, ἀθ απ ΤΠπογά, 6, 105., Ῥαμ5. 
8. 21 Ε αν ἘΠ ΜΕΣ δὲ εἰο. βθά 
Ἰοπρα ᾿δοθρυίου ξαὶε ΕἘρΙαάδατιβ, 
ὉΥΡ5 ΑὙσο]ῖοδ; βἰτα οχδάνουϑβιιπ 1η- 
βιϊατι, ΑΘΘΊη8Π1, ἐν μυχῷ τοῦ Σα- 
ρωνικοῦ κόλπου, πὶ τεΐογε ϑέγβο 
ϑΡΘΟΝΟΙ, 9: Ῥ. 905. εἅ. Τα Πα.» 
ΑΘΡοΙ]ΔρΙΪ 1114 φιυάθηι ἔθπιρ]ο πο" 
1Ἰβϑίπηα.., εὖ ατπ|6, Ρούία ᾿πβίχιιοία, 

οἰϊϑηι σΟΠΊΠΊΘΥΟΙΟ {ογουθὲ, νἱα, 
ἩοπιδΥ, 1114, 2, 561., ϑίγαρο 1. 1.» 
Ῥδιβϑη, 2, 26, 58644.,), Μοῖὶὰ ῷ, 8, 
116. εἰς, 

Θ64. ,Κῦρος γὰρ “υσάνδρῳ ἔπεμ- 
ψε χρήματα τότε εἰς πόλεμον δα- 
ψείου χάριν. 85. νἱᾶθ Χοπορμοιΐ. 
ἘϊδεῖδΥν. ἃ,.1..1Ὲ:.. ῬΙαΙ. ΤΙ ΘΔ; 6: 
4,, ΑἸοϊ ἰδα, 88.; Ἰθίαψιιδ αμπιοίαϊα 
ἀδοιϊεοίπιϊ ΒΑΣΙ Ρ». 250. Οοπτ.: 
ΑἸΟΙ 8 θ5. θα δι δ Υ ἀρπᾶ Ογ- 
χὰ Θἰΐθοῖββο, οὖ 15 ᾿υυβαηᾶγο ρΡ6-- 
οἰ ογθαεγθὲ, ἤθη ἀπ ροβὲ 
ῬΥοθΙ αι δὰ ᾿ΑΥ̓ΡΙ 5585. ΘΟΠΊΠΗΪ5-- 
Β.1111. 

8δ2. 5.: ἢ κατατιλᾷ. ἤγουν 
ἀσεβῶς διάπξειται περὶ τὰ τῆς Ἑπά- 



ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 
ΕῚ κ ο. κι -Ὁ » ΩΝ ἃ ὅ᾽ ς ἐπ} "ἡ 

ἢ τοὺς μισυους τῶν ποιητῶν οητῶρ ὧν ξδιτ αἀπο- 

τρώγει, 
κωμωδηϑεὶς ἐν ταῖς πατρίοις τελεταῖς ταῖς τοῦ ΖΊιο- μοῷθή 0 

859 

νύσου" 
γ 3 » Ἔν - 3 

τούτοις αὐδῶ, καῦϑις ἀπαυδῶ, καύϑις τὸ τρίτον 

μάλ᾽ ἀπαυδῶ, 
ἐξίστασϑαι μύσταισι χοροῖς ὑμεῖς δ᾽ ἀνεγείρετε μολ- 

καὶ παννυχίδας τὰς 

ΗΜ. α΄. χώρει νυν πᾶς ἀνδρείως 

Φιες Ὁ, ω͵ 

της ἀγάλματα, ὁτὲ πανηγυρίξει. Κι- 
νησίας δὲ τοῦτο πεποίηκε. ἀδ 1πι- 
ΡΙδιαῖθ ο᾽ι5 εὐ ἄθοβ θἰϊαπι Ηδγ- 
Ροοταϊϊοποπι ν. Κινησίας δνοῖνὶ 7- 
μοὶ Βο.; οὶ νἱἀδίαν τὸ νϑύὰ Οἷπο- 
βαβ ρούοδοαββ Ἑκαταῖα, 1. 6. ε8ἰ- 
τα] οΥα δθὶι ροὶϊι5 5866} Ηε- 
οαΐθβ, {πιᾶ6 δηῖθ δ6665 β᾽ϊα εὐδηΐ 
8Ρ. αἴδβθοοβ:; ιδηι ἴῃ Υθη ἰδιιά αι 
5010]. 86 158. εὖ ἱρϑβιιπι (οι ] ΟΠ 
(οποίϊομδι. 3380, (τέ τοῦτό σοι τὸ 
πυῤῥόμπ ἐστιν; οὔτε τις Κινησίας 
σου κατατετίληπεν:) Νεα ἔδοϊαπι 
Ὥθρο,; 568 ἔριγαὶθ αἷσὶ ΘΥΒΙΥΟΥ͂ 
τὸ κατατιλᾷν τῶν Ἑ καταίων : 811ο0- 
«αὶ πϑβοῖαβ, αιιϊα 5101 νοἰτης νουθα 
κυκλ. χορ. ὑπάδων. τιᾶπλ ἸΏ ΐΘΥ δο- 
οἰποηατμ Ἰϑιυϊοπὶ βαϊδητὶ χορὸν 
κύχλιον ἴἰα16 «ιϊᾷ διιβιιηι 6556 (ἷ- 
πδϑίαπι, ατι15 ογθα αὶ 2 [π10Ὸ τροπί- 
κῶς) ἄππι δοοίϊηαϊ οἤοτο οὐο]οο, 
σοπσϑοαύα ατοίϊτιν Ηδοδίθβ δι πλμ16- 
οΥϑ, 1. 6. ἔδσδυθ δαιτὶ ποπ ταΐ-- 
τι ἴὰγρθ δ σἱαϊοπίιπι, {π|8Πὶ 
οἱ Ηβδοδῖθς βἰ πη δοσα σοηβριγοα- 
γεουϊ. άπ «γὲτ ΠἊοκαΐεῖ5 Βιἰἀ- 
δαιίε δεῖ -ττὸ πιέ Οαδάπροιν 21 
7εϑείολμοπι Ἑπτιάέατιξ. --- 1)6 ολοτῖὶς 
εγοϊίοῖα νἱάθ, αιιοβ5 Ἰαιιάαὶ Τ᾽ ΚΟΥ.» 
ὃ. δῇ ΝῈΡ 9511.., 852.. οὐ ἱῃρυϊπιὶς 
5Ρ. δὰ Οδ]] ἴηι. ἢ. 1π 181. 967. οἔ, 
οἰΐαηι ϑομμθ ἀθυὶ 1θχ. συ, νυ. χύ- 
κλιος εἰ διϑύραμβος. αἸοίζαν αὐτέθηι 
Οἰμ651525 χκυκλιοδιδάσκαλος Αν. 1411. 
εἱ κυκλίων χορῶν διδάσκαλος ἀρ. 8. 
δὰ ΝΡ. 332. 

853. ἢ τ. μισϑούς. οὖς ἔλαβε 
παρὰ τῆς Βουλῆς αὐτοῖς παρασχεῖν. 

πὴν; 

ἡμετέρας, αἱ τῇδε πρέπουσιν 
ἑορτῇ. 

ἃ. ῬαΙΣ δες Ἐξ. 

λέγει δὲ διὰ τὸν ᾿ἀρχῖνον. (πιο ΄ 4γύῤ- 
διον.) 8. [Ι͂ἄθπι δα σοποίομ. 109. ὁ 
᾿γύῤδιος στρατηγὸς ϑηλυδριώδης, 
ἄρξας ἐν Πήμνῳ. (Πέσβῳ.) καὶ τὸν 
μισϑὸν δὲ τῶν ποιητῶν (ροὔ- 
Ἰασιιηι σοι! σΟΥ1)) συν έἕτεμε, καὶ 
πρῶτος ἐκκλησιαστικὸν δέδωκεν. οἵ, 
Χομόρμοη. Ηἰβι. συ. 4, 8, 51.. δη- 
ποῖ, 84 ΡΙαΐ. 176., οἱ ἀξ ἐκκλησια-- 
στικῶ βρτα 140. 

854. κῷ μ., Ῥγαρίετβα σχιοᾶ οχ- 
δριτζαίιιβ ἔπι} ἃ Οὐτη1οῖ5 : ν θα Ασυυ- 
χταγ Ὠουϊηδέϊηι ΟΑΥΡΙΣ Πὶσ ΠΟΒΙΘΥ͂ 
(οποίομ. 184. 

855. ἴτὰ ΘΕ6111π|5 ργαθξαιϊομθ, τπ6- 
γϊο δαἀϑιϊρα!απῖθ ΒΥ. ΠΟΥ σοΥγι- 
Ρὶο πιϑίσο τούτοις ἀπαυδῶ εἷς. 

858. 5644ᾳ. Πᾶθα δηξβίσορῃϊοα 
6556, ΠΘΠῚΟ ΟῚ 1 6 ]Πσαὲ; πΠ66 να] 
Ῥγονιταΐθπι βἰσορμϑΥ μι, νοὶ ατι85 
ἪΠῚ βἴγορμαθ ορροβίϊζαβ δηΐξὶβίσο- 
ῬΠι85., ϑ8θρ μιβαπ6. τισαγραῖοβ 6Ρο- 
(05, ΥΓϑρυθπθηάδὲ πὶ σοπηοϑαΐα, δᾶ 
{πϑυὴ [6565 ἰγα σ ΟΘἸάΥ πὶ παπᾶ ρμοΥ- 
εἰπθηΐῦ, σαδθαιθ νοΐ ΠΠ]ᾶΥππὶ οϑὲ 
παρῳδία. αιιοα δα ρμεύβοπαβ δὲ!1- 
ποῦ, βεῦνανὶ αἰϑεϊη οὐ οθπι σοαϊ- 
ΟΠ, Ηἶδὶ ααοα Δ] θυ π15. βθιπῖοθμο- 
ΥΙ Ῥουβοηδηι δαβουϊρϑὶ νυβυύβίριιβ 
862., 8571., 882., 3599., 493.: ἔιιπὶ 56- 
τα ΠΟΥἹ]5 ἐγῖθ 1 8597, 56 44.. 41] ΟΠ οσὶ 
δαμΐ 1 γα] σαϊὶβ ΠΡυῚ5 : ἀθῖπαβ ἐοτὶ 
ΟΡΠοΥο., 56ι μοῦϊιβ σούυρῖδθο, α1- 
νἱϑὶ 8588. 5666.. φιυρρθ 1115 απτῖ- 
ΒΙΓΟΡΉΙΟΙΒ,, ΟἸΠΊ 4116. τ} ΤΠ 81 
αυμπαιστρίαν ἀΐσοτο σοπνοηϊδί, Ρ]α- 
γο 9 ὕοπ σοηνθηϊδί, οἰΐδηαι 966, 7.. 
874. 5Ξεᾳ4.. 396, 6.. 401, 2., ἀθμϊ- 

᾿ 
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εἰς τοὺς εὐανϑεῖς κόλπους λειμώνων, 
ἐγκρούων, κἀπισκώπτων, καὶ παίξων, καὶ χλευάξων᾽" 860 

ἠρίστηται δ᾽ ἐξαρκούντως. 
ἩΜ. β. ἀλλ ἔμβα, χώπως ἀρεῖς 

58}. ὙΠ τ: 

85.) 2 ἃ. Ῥᾶγ. 
50. ἡ. 

᾽ ’, 

αντ. (. 

τὴν Σώτειραν γενναίως τῇ φωνῇ 
μολπάζξζων, ἣ τὴν χώραν σώξειν φήσ᾽ ἐς τὰς ὥρας, 

8600 καν Θωρυκίων μὴ βούληται. 
ΧΟ. ἄγε νῦν ἑτέραν ὕμνων ἰδέαν, τὴν καρποφόρον βα- 

Ζήμητρα ϑεὰν, ἐπικοσμοῦντες, 
σίλειαν, ἃ. ΑΥΙΒΊΟΡΗ. 

ζαϑέαις μολπαῖς 
κελαδεῖτε. 

ἩΜ. α΄. Δήμητερ ἁγνῶν ὀργίων ἄνασσα, συμπαραστάτει, 

καὶ σῶζε τὸν σαυτῆς χορόν" 

46 407, 8. σοτυρμδθὶ νεῦρα 6558 
Αγ ϊτου ; ΟἾἸΟΥ δαΐοπὶ 111 412. 
χωρεῖτε εἴο., 4αΐθιια 8]105 Ῥυϑθίθυ 
χορευτὰς τα ἕθείπιπι βθοιτη οοἷθ- 
Ῥυδηάμπι 1ην]ταῦ. Ὡ1}1] ἔγθ απ θη ἶτι5 
οϑὶ ἔβ]ϑα Ῥϑυξοπδσιπὶ αἰ γι 06 
ἴῃ Ῥοδίδυιπη 5οθ]οουι σα] ΟἸθ115. 

859. πιδ]6 Τιπῖ. 1. οἱ ΒΥυ, κόλπ, 
τῶν καϑ' ἄδου λειμ. 

860. κἀπισκώπτων Ἀαν., Θοαιιθ 
ΟΡ᾿ι5 6588 νἱαΐ; Π1ηα, να]θὸ καὶ 
σκώπτων. Ἠϊαπίρ νογϑβιι, ἀθ 7οοὶς 
αἸοιθυβαπιθ, ἴῃ ΕἸΘιιβίη 5 Ἰπίου 
γίδηη Ἰϑοἴδυϊ 5011115 ἃ Ξβρθοΐδίουθιις 
οἱ 115, 41 Ροπιρϑιι ἀποθρδηΐϊ, ρΡΥ86- 
56Ύ[1η1 δα ρΡοπίοπι Οθρἢ ]5511π|, 4118- 
1ΠΡιι5 7οοβ ΓΘ} 6 8η01118 Πρ οητθη 
Οευουθηι ΘΧΒΪαυαθθθ αἱ δ , 
ν] ἃ. ὙΝ 6βϑϑιίηρ. δα Π)1οα. 810. 5, 4., 
ἹΜΠ Π 5ομοΥ]. κα Η μου. ἢ. ̓ πὶ σου, 908., 
1,6ηζ, δα ϑαϊπίε - Οσοῖχ ἀ6 Μγ- 
βίου, Ρ. 196., εὐ ἱπρυΐην8 Οτειζθ- 
Τιιβ ϑύπῖ0. 4. ραρ, 529. οἵ, 1014. 
Ῥ8586. 468. 5644. 

861. ἠρίστηται. ἄριστον γεγέ- 
νηται τὸ τῆς τελετῆς. (5ϑογὰ8 ϑρι- 
165 1π:6}]1161: Β.) ἔμ βα δὲ ἀντὶ τοῦ 
χόρευε. ὃ. ἔμ α, ἐπιρτγθάογε. Ἐμιχὶρ. 
ΒΕ. ῬΙ5 455: ὦ, ἔμβα, ἔμβα πατα- 
χλαίουσα. 

862. ἀρεῖς 804]. ἴπ ἘχοοΥρ 5, 
ψ410Κ, δὰ Τπβοοσ. 1, 119.,) ΒΥ. εἴο. 

πε στὰ β,.- 
ὶ; ἃ. 

ΠΡΥῚ νἱτῖοβθ αἔρῃς, αἱρεῖς, αἴρεις, 
αἴροις. 

868. τὴν Σ ὠτειραν. τοοΐο θιι- 
ΘΚοτιιβ ΜΊπούνϑπι 1η6]116 1, ποτὶ 
(ογθυεπὶ, αιιατην]5. εἰἴδαπι ἢἶὰ μος 
ΘΟΡΠΟΠΠ6 ΔΡΡΘΙ]Θ τ, ΡΑΥΙΓΟΥ δί- 
416 Ῥτοβθυρίπδ, Ῥυϑββθυεπι ϑρϑυ- 
ἴᾳ6., πρὶ τεια Ρ] ἀπὶ Κόρης σωτείρας, 
ἴοθῖθ Ῥδῖιξ. 8, ο. 18. φιιοα δα 6ε- 
ΤΟΥΘπὶ δἰμηθῖ, Αγϊβίοϊ., τιοηθηΐα 
5ρΡ., ΒΜΠεῖ. ὃ, 11.: οἷα Περικλῆς 
“άμπωνα ἐπήρετο περὶ τῆς τελετῆς 
τῶν τῆς Σωτείρας ἱερῶν. 564 Ηϊς 
«πιοπηῖητι5 αἰ ἰογαὐγα ματατα ἀθασιπι 
αἷοὶ Θ᾽ σ εὐ πιθεισ, ΡΥΟΒΙΡοπὶ 56 απ 6η- 
ἰἴὰ ἄγε νῦν ἑτέραν ὕμνων. ἐδέαν 
εἴς. Ἡ ΞΥΟΠ, Σώτειρα, ἡ ̓ϑηνᾷ 
παρὰ τοῖς “Ἕλλησιν. ΡΥ Ϊπ}15 ΑἸΒ6- 
ΤΠ ΘΥ ΠῚ ΠΥΡΟῚ οἱ οομβθούδν Αη1-- 
ῬΒΙοΐγοι, ἐθϑίθ Πιϑέϊηο 9, 6.: πηᾶθ 
Παλλάδος πόλις αὐαϊξ ἀρ, Αδϑομυ- 
1.1 Ῥουϑ, 847, εἴς, 

864. ἐς τὰς ὥρας. ἱπ Ῥοϑέθγεισα 
ἐαπιρμβ., ἂΔ ΝᾺ}. 562. Κίς 
ΤΊ 65. 959, ἐκ τῶν ὡρῶν ἐς τὰς, 
ὧρας. Με. 

866. ὕμνων. αὶ ἴῃ ΟοΥθύθηι 
Πγπληΐ ἀἰοιὶ να]ρο, τἰὖ δα (Δ8]]1π|. 
ΟΧ ΑἸΠΘΠμα6Ὸ ΠΟ ΠΜ Ρ, 8, 6. 649. 
(ρ.98., 157. εἰ 732. 561. ἵ. 9. Ἔστι, 
ζουλοι, «ιοα οὖλος εἰ ἴουλος ἀΐοο. 
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570 καί μ ἀσφαλῶς πανήμερον παῖδαί τε καὶ χορεῦσαι" 
ες. 

ἩΜ. β΄. καὶ πολλὰ μὲν γέλοιά μ᾽ εἰπεῖν, πολλὰ δὲ σπου- 

- - δ .- ων» 

τῆς δὴς ἑορτῆς αξιῶς 

παίσαντα καὶ σκώψαντα, 

ΧΟ. ἄγ᾽ εἶα νῦν καὶ τὸν ὡραῖον ϑεὸν 
» ΨΈ σω ν 9 3 -" , 

παρακαλεῖτε δεῦρ ῳδαῖσι, τον 

ξυνέμπορον τῆσδε τῆς χορείας : 
ΗΜ. «εἰ. Ἴαχχε πολυτίμητε, μέλος ἑορτῆς 

δαῖα, καὶ, ἄντ. β΄. 

νικήσαντα ταινιοῦσϑαι. 

αϑ:..1. εὐ ἰ. ἃ. ςο, ἐπ: 

ἄ 9. “Ἃ. ΕΗ. 

ον, ἴοζῃ {ι, 

1. ἘΠ. 6: σεν α 

ἥδιστον εὑρὼν, δεῦρο συνακολούϑει 
πρὸς τὴν ϑεὸν, 

880 

γαῖαν σΟ] σαὶ! μογᾶθὶ πὰϑη ρα 1]. 

δ. 
. 910, καί μ ἀσφ. 1π 16 1 σ θη άιτιπι 
ὥστε. 5ἰοιις ραββίμπι. οἵ, Ἰαπιθα ατι- 
ποί, δα 838. 6]. ν]ἹοΐοΥ. παῖσαι ἀν- 
τὶ τοῦ παῖξαι, ᾿ἀττικῶς. οἷ. ΜΜα,Π. 
δΥ. δύ. δ. 174, ". 

971. ταἱ πολλὰ --σπουδαῖα. 
486 ἸΟσΟΥ πὶ ΘΎΔν]ΠΠΊΠτ16 5ΘΥΠΊΟ- 
ὩΛ ἢ} ΠΧ  ΠΥᾺ απ 1 50] ΘΙ] ηΐΡτι5 
ΘΟΏΨΙΥ115, πὸ 8ρ. Χοηορῇ., ΡΪδβξ,» 
ΡΙαϊ., Αἰπεϑη., {ι]|]|6 πὰ (86885.. 
τι 1 ἴαϑὶῖ5 σΘη 1 1π|Π|, οἵ φαϊάθηι 
Ἰαχίαᾳ Ἰαΐαβ ἀθ 115. ἰθρθς, δαῃιθῖία 
εἰς, ῬΙαίο 46 [μορ. 7, 816. τὰ μὲν 
οὖν τῶν καλῶν σωμάτων καὶ γεν-- 
ναίων ψυχῶν εἰς τὰς χορείας, οἵας 

εἴρηται δεῖν. αὐτὰς εἶνας, διαπε- 
πέρανται" τὰ δὲ τῶν αἰσχρῶν σω- 
μάτων καὶ διανοημάτων, καὶ τῶν 
ἐπὶ τὰ τοῦ γέλωτος πκωμῳδήματα 
τετραμμένων κατὰ λέξιν τὲ καὶ δὴ ἣν 
καὶ κατ΄ ὄρχησιν, καὶ κατὰ τὰ τού- 
τῶν πάντων μιμήματα κπεκωμῳδη-- 
μένα. ἀνάγκη μὲν ϑεάσασϑαι καὶ 
γνωρίξειν" ἄνευ γὰρ γελοίων 
τὰ σπουδαῖα, καὶ πάντων 
τῶν ἐναντίων τὰ ἐναντία; 
μαϑεῖν μὲν οὐ δυνατὸν; 
εἰ μέλλειτις φρόνιμος ἔσε- 
σϑαει οἷο. δρ. 

879. ταῖν. στεφανοῦσθαι. ται- 
νία γὰρ ῥάμμα τοῦ στεφάνου. 8. 
Ἰλεοθγίϑθαΐιν Ἰὼ ἔθϑιῖβ σα. 11|Π), 

1. 
καὶ δεῖξον, ὡς ἄνευ πόνου πολλὴν ὁδὸν περαίνεις. 

7.1 Ὁ Ὸς 

ας ΡοΐοΟΥ ἱπ ἀϊοοπαϊς ξασθὶ 5 
ενδαουρί, φαΐ, ἴδῃ 1811 ν] οἴου, οο- 

ΤΟΙ 56 νέα γϑαιπη 15 Θὲ. Ε 8. 
874. 5ἴο πιϑίουθβ ΠΡΥ]. ΞΘΠΑΥΤΙΠ 

ξΑ υ]οδηΐο5 δου ρβουππξ νῦν γε καί. 
5: τὸν εὖ ρ. ϑεόν. τὸν κατὰ παι- 
ρὸν φαινόμενον Διόνυσον " ἐπεὶ τὸν 
καιρὸν τοῦ ἕαρος τὰς ἑορτὰς αὐτοῦ 
ἦγον, καὶ τὰ κωμικὰ δράματα ἐν 
ταύταις εἰσήγετο. 8ὅΡ.: ὧρ.- αἸοίτς 
᾿. 1. Βασομαβ, --- αὐ 8115 ΠΟΥ Ὼ5 
δ᾽ ῬΆΠΟΙΟΥ, «{π4115 ψιϊσο π᾿ δπὲ1- 
45 πιιπιηγῖ5. εἴ ΠΥ ΟΥθτι5. σοη1- 
βρίοἰτασ ; (δέμ}}. ΕΡ1Π4]1. ὙΠοέ. 
251. 4ερατὲθ ἐὰ αἰΐα ἠοτετια με 
ξαφαὲ Ιαοοΐμιδ. Ονά, Μει. 4, 
71ὼ ρμθῦ αϑέθγτιῖε8.). ἔϊὲ γααενιυ 
πες δἴο.) ποη Ραγθϑίιπβ, τῖῦ 1 ΡΥ1- 
5015 ΤΠΟΡ ΘΠ ΟΥ̓ΤΙΠΊ, ΝΑΧΙΟΥ 1» ΟἸγπι- 
ῬΙοΥ πὶ οὗ (δε δπβίτιπι πππι 8. 
Ε 8". 

875. νισὸ δεῦρο ὡδαῖσι, ϊδίι 
ΠῸΠη δαπηίίοπαο. 

876. ξυνέμπορον. συνοδοίπο- 
ρον, τι ῬΙοεϊι5 Ἰπτογργθίαξαν, 1, 6.» 
τα οπθηΐθ Β., τροπιπῶς 5οοίμηι; 50- 
(416π|. 

877. μέλος --- εὐ ρον, φαΐ 4]- 
οἰξβδίπηα Βαοομδηδιαπι οϑηίϊοδ τ6- 
ἘΘΥΙ51]. 

3978. συνα. τοῦτο. ἐπειδὴ εἰς 
Ἐλευσῖνα ὁδεύουσιν, ἀπὸ τοῦ Κε- 
ραμεικοῦ προπέμποντες τὸν Ζιόνυ - 
σον. τὸ δὲ ἄνευ --περαΐίνεις 



ΒΒ. 2 ΠΡΡ 3 ἸΧΊΘΥΝ: 51 

ΗΜ. β΄. Ἴακχε φιλοχορευτὰ, συμπρόπεμπέ με  ὀ Ι. ἰν. 
σὺ γὰρ κατεσχίσω μὲν ἐπὶ γέλωτι ἄντ. 1. 
κἀπὶ εὐτελείᾳ τόν τε σανδαλίσκον, 
καὶ τὸ ῥάκος, 

858 κἄξευρες ὥστ᾽ ἀξημίους παίξειν τε καὶ χορεύειν. 
Ἴαηπχε φιλοχορευτὰ, δσυμπρόπεμπέ με! 

ΧΟ. καὶ γὰρ παραβλέψας τι μειρακίσκης ἄντ. 9. 
νῦν δὴ κατεῖδον, καὶ μάλ᾽ εὐπροσώπου, 
συμπαιστρίας 

800 χιτωνίου παραῤῥαγέντος τιτϑίον προκύψαν. 

Ἴακχε φιλοχορευτὰ. συμπρόπεμπέ με! 

ΞΑ. ἐγὼ δ᾽ ἀεί πως φιλακόλουθϑός εἶμι, καὶ μετ’ αὐτῆς 
1} ὋΣ ἜπΣ 

παίξων χορεύειν βούλομαι. 
ΖῈ κἄγωγε πρός. ΓΝ ΠΗ 

ΧΟ. βούλεσϑε δῆτα κοινῇ σκώψωμεν ᾿Δἀρχέδημον, 45., 

ἀντὶ τοῦ μεθ᾽ ἡμῶν ὧν ῥᾳδίαν πά- 
γυ τὴν ὁδὸν ποιήσεις. 8. ΑἸΙπα τῸΥ 
Ῥοπιραθ Βαρομῖοδα, 488 6. ΕἸδα- 
βἰπίογιπι αἴθ, νία ἀϊοία 58οτῖᾶ, ἃ 
Οεσδηῖοο ΕἸΘιβίη θαι αι ο θ΄ αΥ ̓δά 
τοιρμπι Ουουῖβ, Ῥυϑθἕθσο τ 
ΒΔΟΟΙΙ Ξ᾿ ΠΟΥ ἢ], Οοἴπὶ ᾿υτίθα 
σούοπα ἴῃ οδρίΐθ, ἴϑοθ ἴπ τάϑηι. 
Ροξὲ Π1|πα σοειδρᾶϊιν γΔΗΜ15 ΤΥ - 
βίϊσα,, ΚΞΥΠΊΡΟ] 1 5ΘΡΥυδί 15 1η1-- 
τταϊουτ δὲ ῬΥοξδμουππη; τὰπ| ο08- 
αι πι5 οἱ σθΐθσα 1515 18. --τ- 56 η 5118 
γϑυροσαπι οϑί;: ἐθ ἄπποθ, [Ι͂86οοΠ6, 
ἔδοι!α Ἰοηρατη νηὶ ΘΟ ΠΟΙ ΘΠ1115, 
Θοπ2. Ἐπιτῖρ. Βδοοῖ. 194, ἀ6 Βδο- 
οἤο: ὁ ϑεὸς ἀμοχϑεὶ κεῖσενῴν ἡγή- 
σεται. Εἰΐαγτα Ὁποσιιβ πη] θσαπι "86- 
Ομ δη τα πὶ ΤΠ ΟῚ ἀοίαισαῖοῦ σιτϑιι εἴ 
56] ΓΑ ΟΠ Σ)115 1Ρ1α, 6ς.: ᾿Ασίας ἀπὸ 
γᾶς ἱερὰν Τμῶλον ἀμείψασα ϑοά- 
ζω Βρομίῳ πόνον ἡδὺν κάματόν τ᾽ 
εὐκάματον. --- 136. 

5882. ὙΙάθη ΩΣ δου Π, 41 ΡΟΠι- 
Ῥ886 ἰηΐϊεσούδηΐ, βαηάδὶϊα οἵ ναϑὶϊ- 
τηθηΐα Ἰδοογαΐα ΡΕΥ [τιβιιπὶ ΤΟ οιπι- 
{π|6 6556. ἐὐὶ τα Υ δαΐθηι ΙΔ ΟΟΠΠ0, 
«ποα ῬΕΥ Ἰἰοθηξίδηι Π71ι5 ΡΟΠΊΡΑΘ 
οαπὶ Ιϑοοπο ἤδραδι; [8.: σὺ γὰρ 
κατ. ἴσον τῷ διὰ σὲ κατεσχίσϑη.] 
πη 8 οἰΐαπι Εἴϊεοῖδβα (ἐξευρεῖν) αἱ- 

Ὁ οἷ, Θτω μι: 

οἰτατ, αὐ ἵπιραπθ ᾿πᾶθγα οἱ ἐστριι- 
ΔΘ, Ροβϑβϑηΐ, δάπος 46 ψΠΠ οἱ 
Ἰασογο ΡΆ]Π1Ὸ ἀϊοιΐαγ, ἐπὶ γέλωτι 
κἀπὶ εὐτελείᾳ, ἐέα μέ τίδιιδ 6α- 
ἐδέογεὲ οὲ υἱίθς υἱάογοπιατ. Εν Β. 

333, τόν τε πος ἱἰπ [Γιθοῖ. Ατὶ- 
βἴορῃ., ιοᾶ Βρθηΐ]θῖο Ρ]δοιιῖββθ 
Ῥοβέ ΩΣ Ύ έτος Αἰτοσ ΕἸπ15]. 

αἂ ΑοἤΒδτη. 1901., Ἰτο τ Ὠτηά. ςοἀά, 
ἀερταναίε τόνδε τὸν σανὸ. 

887. παραβλ. τι, ΟΡ] χα ἱπ- 
ταϊτιι5 ἔτ δει:6 δοἠεαίοπια). Ἐκ 8. 

992. ὁ ᾿Δρχέδημος ὡς ξένος παρ᾽ 
αὐτοῦ σὰν ϑεῖεδι νόμος γὰρ ἦν, 
τοὺς ἐξ ἀλλοδαπῆς ᾿4ϑήνησι κατ- 
οικεῖν ἐθέλοντας εἰς πολίτας, ἐν- 
ταῦϑα χρόνον ὀλίγον διατρίψαντας 
ἐγγράφεσϑαι" ὅπερ ᾿ἀρχέδημος οὐκ 
ἐποίησε. δέον οὖν εἰπεῖν ; ὅτι οὐκ 
ἐπολιτογραφήϑη ; ὥστε τοὺς πολί- 
τὰς ὥσπερ συγγενεῖς ἔχειν, οὐκ 
ἔφυσεν εἶπεν. Πα δ. Ιάθηὶ δά 
5641ι, νΘΥβΊΠ: οὐκ ἔφ. φρο. ἀντὶ 
τοῦ εἰπεῖν οὐκ ἔφυσεν. ὁὃ ὁν- 
τας" ἵνα ὡς ξένον διαβάλῃ. ἡ δὲ 
παροιμία ἑπτέτης ὧν ὀδόντας οὐκ 
ἔφυσεν. ἀπῆο βθρίϊπιο πϑΒΟΙ ΤΥ 
ἀρηΐϊος απίουίουοβ, δὰ Ἰοσχαθηάιιπι 
ὉΪ1165; ἰςῖθ νεχο 7. ἅππὸ ποῃάμῃι 
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805 ὃς, ἑπτέτης ὦν, οὐκ ἔφυσε φρατορας, Ὧν 1: 

ΗΜ. «΄. νυνὶ δὲ δημαγωγεῖ ἐν τοῖς ἄνω νεκροῖσι, ἀντ.Ί. 
κἄστιν τὰ πρῶτα τῆς ἐκεῖ μοχϑηρίας; 

ΤΠ. β΄. τὸν Κλεισϑένη δ᾽ ἀκούω ἐν ταῖς ταφαῖσι πρω- 
χτὸν ἄντ. 2. 

τίλλειν ἑαυτοῦ, καὶ ὁπαράττειν τὰς γνάθους" 
400 ΧΟ. κἀκόπτετ᾽ ἐγκεχυφὼς, κἄχλαε, κἀκεχράγει 85.» 

Σεβῖνον, ὅστις ἐστὶν ᾿άἀναφλύστιος. 
ο Δῃ. ἐπ. 

Αἰθεε ετῃ.. Ἐ1 ΟΥ..0.. 

καὶ Καλλίαν γέ φασι τοῦτον, τὸν Ἱπποβίνου, α5., 

κύσϑου λεοντὴν ναυμαχεῖν ἐνημμένον. 

ἴῃ φρατρίαν 586 ΤΘοΟΙρὶ σπγανογαξ, 
οὗ. ῬαΙπιθυ. Εχούο, Ρ. 772.:; «αὶ οἵ 
46 Αγομϑάθηιο ρτοΐοσε ΠΙὰ Χαπο-. 
ῬΠΟΙ 5 Η15:. δι. 1, 7,1. ᾿᾿ρχέδη- 
μος, ὁ τοῦ δήμου τότε προξστηκος 
ἕν ᾿Αϑήναις, καὶ τῆς Ζεκελείας ἐπι- 
μελούμενος εἴς, νἱα. οὐ 101 ϑοπηοὶ- 
ἄεγιιβ οἵ δὰ Μοπιουαρ, ϑοογαῖϊβ 
2, 9.;: 1τ6πὶ 1ηἴγὰ 550. 

896. Πρτγαῖθ ΑἸ θη ἴθη565 ΘρρΡεὶ- 
1αἴ νεχροῖς, ππογέϊεος (Π 81 5160 δὰ 
Τιαϊη1: νὰ, Μιισργαν. δὰ ϑοόρῇ. 
Οεαϊρ. Τυτ, 45.), “Ῥτορίδγθα αποα 
ἴὰπι τη8]6 Υ8 πὶ ΘΘΥΘΥΘ νἹἀθΡϑπί τ, 
ΞΙΡΡΙΙοΙο δἰθοιβ 6 ἀπποῖθιι5 ο]85515. 
401 Πα σοἀδθπιοηΐο5 νἱσοσϑηΐ δα Αὐ- 
δἴοτι5 588, Υἱα. ἀπποῖ, δα 38. 5.: χά- 
ριεν δὲ τὸ ὑπὸ τῶν νεχκρῶπ τοὺς 
ζῶντας καλεῖσθαι νεχροῦς. 

897. ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν δημαγωγίας, 
ῇ πολιτείας ; μοχϑηρίας εἶπεν; 
χαριέντως πρὸς τὼ κακὰ αὐτῶν. 8. 
τὼ πρῶτα, Ῥυΐποθρβ, σαριπῖ, ἘπΠι- 
Υ]Ρ.; ΔΩΠΟΙΘΠΓΘ Βο., Οτυ, 1518. Μυ- 
κηνίδες ὦ φίλαι, τὰ πρώτα κατὰ 
Πελασγὸν ἕδος ᾿Δργείων οἷο. Γπκι- 
οτοῖ, 1, 86. ἀμοίοτες Ἰ)απαιπι ε6-- 
Ἰθοεῖ, ρτίπια, ΦἽΓΟΤΊΜΤΙ. 

998. διαβάλλει τὸν Κλεισϑένη εἷς 
φαυλόβιον, καὶ πρὸς τοῦ Σιεβίνου 
πορνευόμενον. διὸ καὶ δεινοπαϑοῦν- 
τά φησιν ἐπὶ τῇ τούτου τελευτῇ. 8. 
{Π0 γα] 16 Υ65 5ο] θα ηῦ 1π δι ΘΥΘ β᾽θὶ 
ΟΥ̓ 65 ψΘ]]6Υθ, εὖ σθπδ5 δ ΠΟΙΏΔΥΘ 
οὐ ρίδηροσθ, 114 μῖς (ἸΠ]Ἰβι Πθπ65 αἱ- 
οἰτιῦ ἔδοθυθ πιουΐο ὅθ θη Απᾶ- 
ΡὨΙγϑίῖο, φαοα δὲ ποπῖθ Ποῖα: 

οὐᾶα, στ: Ὑ- 
ΠΡ 

ΥἿΓῚ 4ιυαϑὶ ΖᾺΪ 5ο]έιι5. Θβϑϑὶ Ἰρϑιιπ 
[{π|ὸ σὲ: τὸν χορευτὴν, τὸν ϑεα- 
τὴν,] βινεῖν ἀναπεφλασμένος. 86. 
ἐν ταῖς ταφ.. ἴῃ ἔππογθ 56 1η]. 
οἴ. 48., Οδποῖσης 1096., αὶ τεοΐα 
Βεἰεῖρ. οὐ τὸν Σεβῖνον. 

400. -- τὸ κόπτεσθαι κακεμ- 
φάτοως. -- ἔστε, δὲ καὶ Σιεβῖνος ὦνο- 

μασμένος παρὰ Πλάτωνι ποιητῇ. ὃ. 
401. πιϑανῶς τὸ ὅστις (φαῖ- 

Οαἢ (116) ἐμφαίνει οὐ τὸν ὑπὸ ἑνὸς 
μόνου περαινόμενον. πέπλασται δὲ 
αὐτῷ ὥσπερ Π Σεβῖνος, οὕτως καὶ 
ὁ ᾿ἀναφλύστιος. ὃ. Ραριιβ οὐαὶ Αὐ- 
ἐἴοιι5, ἀνάφλνυστος αϊοίι5, 46 40 
να, ΜΘαγβίτι5. -- Βη. 

409, τὸν Ἱππ. παρεγραμμάτισε 
διὰ τὴν ἀσέλγειαν παρὰ τὸ ππο- 
γνίκον εἰς πορνομανῆ. τὸ δεὲΐἵππος 
πολλαχοῦ ἐπὶ τοῦ μεγάλου λαμβά- 
φουσιν᾿ ἱππόπορνε. κωμρδεῖται δὲ 
καὶ ὃ Καλλίας ὡς σπαϑῶν τὴν πα- 
τρικὴν οὐσίαν, καὶ μάλιστα ἐπὶ γυ- 
ναιξὶ μεμηνώς. --- 8, τοῦτον. ὃν 
πάντες ἴσασι δηλονότι. 51055. οοαϊ- 
οἷβ. α ἃρ. Βυ. 8 Ηἱρρομπῖοο 150- 
οΥα 65 46 ΒΙρ. 18. ὁ μὲν γὰρ πα- 
τὴρ αὐτῆς (Ηἱρρατθίθβ, ϑβοσουῖβ 
ΟΑΠΠΪδο, αᾶπι ΑἸο θα ος ἀμχ]ι,) 
Ἱππόνικος πλούτῳ μὲν ἣν πρῶτος 
τῶν Ἑλλήνων, γένει δ᾽ οὐδενὸς ὕστε- 
ρος τῶν πολιτῶν εἴς. οἵ, 466. εἔ 
Βϑγ, δὰ Ρ]υῖ, ΑἸΟΙΡ. οἀρ. 8. Ρ.99. 
5661. 

408. λεοντῆν. νοῖαῦ Η δυο] θη. 
τὸ ναυμαχεῖν, αια ἔπ Ομ Ἡλι η1 
1 ΟΥ̓́Θ ογδὶ Ῥτουίον ΡῬτοθ πα δριιὰ 
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41]. ἔχοις ἂν οὖν φράσαι νῶν Πλούτων᾽, ὕπου ᾽νϑάδ᾽ χ Ἴ 2 
» - 3 

οἰκεῖ; ἄντ. 1. 

405 ἔξένω γάρ ἐσμεν, ἀρτίως ἀφιγμένω. 
ΧΟ. μηδὲν μακρὰν ἀπέλθῃς, μηδ᾽ 

φ' “ ’ 
αὐϑις ἕπανερῃ μὲ, 

ἄντ. 9. 
ἀλλ ἰσϑ᾽ ἐπ᾿ αὐτὴν τὴν ϑύραν ἀφιγμένος. 

21. αἴροι ἂν αὖϑις, ὦ παῖ, τὰ στρώματα. αἴ Ὁ 
ἃ5.) ΔΏ. 6[.1. ξ77. 

“ Α 5 , - 

,34. τουτὶ τί ἣν τὸ πρᾶγμα, Δ. 

410 ἀλλ᾿ ἢ Διὸς Κόρινϑος ἐν τοῖς στρώμασι; 
Ἐ χωρεῖτε νῦν ἱερὸν ἀνὰ κύκλον ϑεᾶς, 
ἀνθοφόρον ἀν᾽ ἄλσος 
παίξοντες, οἷς μετουσία 
ϑεοφιλοῦς ἑορτῆς" 

Αγρίπιιδβαβ, 8 σὙϑπὶ ΟΡ᾽ΞΟοΟθηδΠ 
ἰγαηβίμ!, 510585. Ψ]οῖοΥ, ἔν ημμ., 
ἐνδεδυμένον. 

404. κ5ἰς χιυΐάαπι ΠΡΥΪ, εἸθσαπΐου. 
ναἸβ αι ΡΥΘΘίοΥ ΤΙΜΘΟΥΠῚ: --- νῷν, 
Πλούτων ὅπου --.- 

408. 5ἷς Ῥγορδιὶ οοδάᾶ., πϑαιθ 
Ἰηΐθ]]Προ,, ΟᾺΥ νεῦρα τὰ στρώματα 
ἀεἸοαητετ, γειξ, Θἀ4. ΡΥΔΘίου σμμΐ, 1, 
αἴροῖς ἂν αὖϑις αὖ γε παῖ τὰ στρ.» 
ᾳυοὰ 6ϑὲ ΞΡ ΘΕ πι ἢ τι} 6115, αι 56- 
ἩΔΥΤΙΙΤ Ταρυϊοαχεῖατ. Τυπίὶ, 1. αἴροις 
ἂν αὖϑις ὦ παῖ τά γε στρ.» ψΘΥδιι 
ῬΟΙ]ΤΙοο. --- 51055, Ε, αἴροι᾽ ἂν; 
λάβοις ἄν. 

409, φωΐϊάᾷ ἦος χεοὲ 65ὲ. τιϊδὲ ζοτέα 
]ονῖ5 Ζἰέτμ5 Οογίτιελιι5 ἔτιθδὲ τα βίδοα 
ϑαγοίτιϊ5 Ὁ 8, παροιμία ἐπὶ τῶν τὰ 
αὐτὰ συνεχῶς λεγόντων. (τι Βαο- 
ομὰ5 ἔδοῖς, ᾿ζουιιτι βαυοΐμι]85 101- 
Ι6Υ6 βϑύν:πι, 1.068 ἰπνίταῃι : ΕἸ, 
165.) τῶν “Μεγαρέων ἀποστάντων 
Κορινϑίων ; ἀπεστάλη πήρυξ πολ- 
λάκις λέγων, ὅτι οὐκ ἀνέξεται 
ὑμῶν ὁ τοῦ Διὸς Κόρινϑος" 
ἐπέμενέ τε οὖν αὐτὸ λέγων. οἱ δὲ 
“Μεγαρεῖς συγχανϑέντες (ἕοτε. συγ- 
χυϑέντες. ΤἩόμζπιοτ. ), καὶ εἰς ὀργὴν 
τραπέντες, ἔλεγον Παῖε, π αἷξε τὸν 
“4 εὸς Κόρ ινἅδον, τουτέστι τὸν 
κήρυκα. καὶ παροιμία ἐλέχϑη ἐπὶ 
ταυτολογούντων ἀεὶ καὶ τὰ αὐτὰ 
πραττόντων. ὁ δὲ Ζιὸς Κόρινϑος, 
παῖς 4ιὸς, βασιλ εὺς Κορίνϑου. ΠΝῖε- 

γαρεῖς δὲ ὑποτελεῖς ἦσαν Κορινϑίοις. 

1: ἘΣ: 

ὅτ. ὃ΄. 

ἘΠ: 

1 4 

1{Π. 

8. Ῥαιβαπ. 2, 1.: ἡ δὲ Κορινϑία 
χώρα, μοῖρα οὖσα τῆς ᾽Δργείας, ἀπὸ 
Κορίνϑου (ἃ Ὠουΐηιμο, Μαγβϑιῃο- 
αι ΠΠ10) τὸ ὄνομα ἔσχηκε" Διὸς 
δὲ εἶναι Κόρινθον, οὐδένα 
οἶδα εἰπόντα πῶ σπουδῇ, 
πλὴν Κορινϑίων τῶν πολ- 
λῶν εἴς. ῬΙηαδτγι5 Ν6ῃι. 7: ἴῃ ἀττα- 
6: ταυτὰ δὲ τρὶς τετράκι, τ᾽ ἀμ- 
πολεῖν ἀπορία τελέϑει, τέκνοισιν 
ἅτε μαψυλάκας, Φεὸς Κόριν- 
ἅος. νάθ 1θὶ 5650]. οἱ οἵ, Οοη- 
οἴοπ, 859., Ἰΐ6ηι ΕὙαβπηπ 2, 1, 50. 
αὐ Ῥδυ πη οσΎΡ Πο5. Β6.: 9 Ορροῦ- 
ἴπη6 ὧἀθ6 βίγβϑρι 5 αἰχῖς ποὺ ρτο- 
ψ ΥΡῖπιπὶ (οπΊῖοι5, {ἴα ΟοΥηηΐθοα 
βίσγασιϊα οἰ θρυδηΐασ. Αὐἱδίορμοι- 
ἴε5 Οουηίοιιβ 8Ρ. Αἰμ θη. 1, Ρ. 27. ἐξ 
Βλιδος μάγειρος, ἐξ Ἄργους λέβης, 
Φλιάσιος οἶνος, ἐκ Κορίνϑου στρώ- 
ματα. Ἑοτγΐαβββ δἴϊδιη. υἱάϊομ] 
οαιισα βἰπιι]αὶ, ατιπὶ βίσχαρια ἰ0]-- 
1, 58 Ριαμσὶ ἃ ΟἸπηϊο6., 1π 115 16- 
αἰϊαητο: 40 5115 1116ὸὲ (ΟΥ̓ 105, 
Αἰπϑηϊθηβίιπι Ποβίθϑ πη Ρ611οὸ Ρε- 
Ἰοροππδβίδοο. ΝᾺ}. 711. ἀπόλλυμαι 
δείλαιος" ἐκ τοῦ σχίμποδος Ζἄκνου-- 
οί μ᾽ ἐξέρποντες οἱ Κορίνϑιοι, 
ἡ. 6. οἱ κπύρεις. 

411. τιρῖτχα ποῖ οοπρτυιπηῖΐ, 
τι6 0 φαϊθιυιβάδπι οΟὈ ΘΠ ρ ούϑη τη 
Εβῖ, τὸ χωρεῖτε 5ΘΟΥΒΕΠῚ ΡΟΠΘη- 

θιι5. ἃΡ ἱπίθυργθίθ 6558 νά ρη- 
ΤΥ νΈγΡα ἀνὰ οἱ ϑεᾶς. οἴ. 417. 
ἱερὸν ἀνὰ κύκλον. μοῦ Ρογι- 
πεῖ δα οἷνογοβ Οὐ οἰ 005 δαὶ ἐα τι 
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415 ἐγὼ δὲ σὺν ταῖσιν κόραις 
εἶμι καὶ γυναιξὶν, 

ἀντ. δ΄. 

οὗ παννυχίζουσιν ϑεῷ, 
φέγγος ἱερὸν οἴσων. 

ἩΜ. α΄. χωρῶμεν ἐς πολυῤῥόδους λειμῶνας ἀνϑεμώδεις 

1 ο, σῆϑεξι. 

490 τὸν ἡμέτερον τρόπον, τὸν καλλιχορώτατον, 88.» 
νης Ὅς: 

παίξοντες, ὃν ὄλβιαι Μοῖραι ξυνάγουσι. α5., απ. α6. 
δὲ 8ῃ. ὈὉγ. 

ΗΜ. β΄. μόνοις γὰρ ἡμῖν ἥλιος καὶ φέγγος ἵλαρόν ἐστιν, 

ὅσοι μεμυήμεϑ᾽, 

δι δὴ ΄ 
αντ. ξ. 

εὐσεβὴ τε διήγομεν 
τρύπον περί τε ξένους, καὶ τοὺς ἰδιώτας. 

ἧῃ βϑουὶβ, νἱᾶ, 80. δα (Ἃ δ δ]]Π[πι. 
ἢ. 1ῃ Π)ῖδη, 967.“ Πμοζογ. ὥοηξε- 
σχαιηξ Αν. 1579. τί δεῦρο πόδα σὺ 
κυλλὸν ἀνὰ κύκλον κυκλεῖς: : ὙΠ Έβτα. 
769. χώρει κοῦφα ποσὶν, ἀγ᾽, ἐς κύ- 
χλον" χειρὶ σύναπτε χεῖρα, δυϑμὸν 
χορείας. 

417, τὰ Βδν, οἷ ᾿πίεύρρ.  θύπγᾶ- 
τὶ: ἰΐθπι Ὠϊμα. να]ρὸ θεαί. 

490. τὸν ἡ (. τρόπον. ἀντὶ 
τοῦ κατὰ τὸν ἦμ. τρόπον, ὡς ἔϑος 
ἔχομεν παίζοντες. 8. οἵ, 499. 

4921. Μοῖραι, 4τι88 οπιηΐπο 415. 
ῬΘΠΞΑΙΥΙΟε5. ζδιούππι οΘΙ ΡΥ πη αΥ, 
5Θη5115 δϑῦ : απ 8π|ι (ΟΠ ΟΥΘΔ}) ἔθ] ]οἱ 
ξαΐο 1π5} τ] ηλ115. 46 σα τα ΟΡ 115) 
εἴθ 4. ΕἸΘιΙ5Ι ΠΟΥ ΠΊ 18] ΟΥ̓ΠΠῚ 1Π 
Ῥγδῖο ἢ ου ὁ 151 π|Ὲ15 οἴ, 819, ΟΥΟΙΧ 
ΡοΥῚ ἀθ Μγεΐθυῃςἥ ρ. 190. Ἐὰν Β. 

422. οἵ. 154. Ξ644. δὲ δπποῖ, δα 
145, ἥλιος καὶ φέγγος. ἕν διὰ 
δυοῖν. αυτάχιϊα ἀἴοὶΣ οΥαα5. δὰ 
Ἡδε]1ο04. τ, Ὁ. Ρ., 990, 

4φά, καὶ τ. ἐδ, ἀντὶ τοῦ τοὺς 
ἰδίους, τοὺς πολίτας. ἀντέστραπται 
δὲ τοῦτο τὸ ἴδιον ἀντὶ τοῦ ἰδιωτι- 
κοῦ, καὶ οὕτω πολλάκις εἴρηται 
κατὰ παρ ΟῪ ̓ γήν. σημειωτέον δὲ, 

ὕτι καὶ ἰδιώτης λέγεται ὸ πρὺς γέ- 

νος ἴδιος, καὶ ὃ ἀμαϑής. 8. [περί 
τε ξένου ς.} Ἰιος 1π46. ρΡοΐεβιὶ 1]- 
Ἰτιϑ 871, απο ΑἸΠΘπθηΞθς, αἰ ν οΥβῸ 
ἃ Τ᾿ οοαβθπη 115 ᾿πδιϊέαϊο, Ῥδ Υ 115 
56 ]ρῈ5 βεαϊιϊομα δι} Β6110 ρμιιἰ515, 
εἰ φυϊάσπι διισΐουα ϑο]οπθ, Ἰχῖα 
ΡῬΙπτ. 1η 6}118 νἱΐα (ς. 94.). 5.8 Ὀ1] 6 πὶ 
1 ὮΓΡ6 58 βάθη δὲ ἰδῆ }115 οἷ- 
νη σΟΠΟΘ551556 αϊσιιηΐῃν ἃ ΤΠτι- 
οΥαϊάθ 1, 2. εὐ ϑίγαρθοπμθα 9. Ρ. 398. 
(εα, Το μϊί2. νο]. 9. Ρ. 985.), αἷ- 
{Π186 ἴα 56 οὐρᾷ 1105 βθπεῆοος δὲ 
᾿Ξ σουθς ργαθϑιϊουϊαῖ. ὕπᾶ8 
Εἰᾶπὶ [ϑοραβοπιοηῖ ξενηλασίαις, 
1, 6. Ρογθβτίποτσιετα Θαρμίϑεοχιρι, 1ο- 
οὕ ἀαραηξ, ΑἸΠ ΘΠ ΘΉ565 ΠΟῺ 1Γ6 1]. 
εθὰ ὉσΡθπὶ Ομ ΠἾθιι5 ΟΠ Ὠ.ΠΠ ΘΠ 
ΧΡ οΡδηΐ, διοΐοσθ ΤΠ πονυα, 9, 89, 
προξένους αιοαῖ8 ΠΟμΒΕ που ηΐ, 
1. Ε, Ῥαΐγομοβ Ποβρίξαπι, εὲ αὶ 
Δαν ΘΠ ΑΓΕ Οαγα πὶ 5ι5οΙροσθπΐ αἷς. 
--[ἐδεώτας]. Ηδεγοῖ. ἐδεῶται, 
πολῖται. Ἰηἶγα νϑῦο ἐδιεώταις ϑεοῖς 
αἀ6 ἀ1Π|5 ἀ]οΙ πΥ, 4105 νϑ] αὐ ρΥορΥΐο 5 
ΘΙΡΙΊΖΙΘ ῬΘΟΌΠΑΥΘς σο]ερϑὲ Ἐατιρῖ- 
465. ἐδεώτης ΔἸ]]οςαΐπ 46 ρυΐναϊο 80 
ΑἸΤΙοΙσ νυϊσοὸ αἸοίπηι, δὲ 8ρ. [)6-- 
τα βίῃ, τᾶν. Αὐϊβίοου. Ῥ. 819. ὃς ἂν 
ἄρχων ἢ ἰδιώτης. Εὶ 8. 

παπα σσΟΟΝ 



ΖΦΠΙΟΝΥΣΌΣ. ΞΑΝΘΙΩ͂Σ. “ΤἅΩ͂ΚΟΣ. ΘΕΡΑΠΑΙΝΑΩ͂ 

ΠΕΡΣΈΦΟΝΗΣ. ΜΑΝΟΟΚΈΥΤΡΙΑΖΙ 4270. 
ΧΟΡΟΣ ΖΜΎΣΊΤΑΩΝ. 

» 

428 21]. ἽῈΆ δὴ τίνα τρόπον τὴν ϑύραν κόψω, τίνα; ἷ.ἰτν. 
πῶς ἐνθάδ᾽ ἄρα κόπτουσιν οἵ ᾽πιχώριοι; 
οὐ μὴ διατρίψεις, ἀλλὰ γεῦσαι τῆς ϑύρας, 
χαϑ᾽ Ἡραχλέα τὸ σχῆμα καὶ τὸ λῆμ᾽ ἔχων. 

21. παῖ, παῖ! 
41. 
21. 

4380 ΔΙ. 

τίς οὗτος; 

Ἡρακλῆς ὁ καρτερός. 
ὦ βδελυρὲ, κἀναίσχυντε. καὶ τολμηρὲ σὺ, 
καὶ μιαρὲ, καὶ παμμίαρε;, καὶ μιαρώτατε, 
ὃς τὸν κύν᾽ ἡμῖν ἐξελάσας τὸν Κέρβερον 
κἀπῆξας ἄγχων, κἀποδρὰς ᾧχου λαβὼν, 

- ὃν ἐγὼ ᾽φύλαττον. ἀλλὰ νῦν ἔχει μέσος" 
458 

ά95, ὅσεθηα 78πὶ δϑὶ ἴῃ ΟΥοὺ δηΐδ 
ἔογτεβ ῬΙαϊοηῖβ, οὐ)ι8 ΔΗ] ΟΥ̓ 6556 
Πηρίταγ Αδδϑοιῖιβ, τὸ 8Ρ. ΓΛιοαη πὶ 
Ὁ)14]. χποχῖ, 90., ὩΒ1 νι, Ηδπιβίου- 
5. 

427. διατρ.. οὠποέαγετίδ. γεῦ- 
σαι τῆς ϑύρας, κύπτει τὴν ϑύ- 
ραν, υὖ Θχροπῖξ ὙΒοτηδᾶς5 ΝΡ. Ρ. 
547. Πρυγαῖθ αἰοὶ βοϊθὲ ποὺ νοοσᾶ- 
Ῥιυλαπι: ν]46, αο5 Ἰδυιθαηΐ, Ρίπ- 
ἀατιτα Ῥυίμ, 9, 61., Νοιη. 8, 67.. 
6, 40., ϑορῇ. ΓΡῊΝ 928. εἰο, Ἠε 
οΥ 6 ἢ, γεύσασϑαι" πειράσαι, ἅψα- 
σϑαι. --- γεύσει" ἀποπειράσει. παι 
τα] Ὑ ειοκαυ.:: Νίολε ἀμ ρελαίεεπι, 
δοχιάίογιι νϑγδμοΐδθ τιὰγ αἀἱ6 Ἵ1π, 
πὰ μαὺ᾽ νοπὶ Ηδγακίες τρίς Οε- 

τοία Στυγός ὅδε μελανοκάρδιος πέτρα; 

51αἷξ, 80 αμοΐ σοἤαῖε. δἰτα του ο9- 
8115. 

430. Νοη τηϑρῖβ Πιιπιδηϊίου ἄθο- 
ται ἔϑπιι]ι5. Ἔχοῖρὶῦ ΤΎΥΘΘΘΙΙη1, 
ουϊ οϑβίτιπι 158 η11 ΔΡΟγοχαῖ, Ρδο. 
182. 5644. 6. 

432. ἡμῖν 2 ,Μ55,, φαοα οἰορᾶπ- 
τἰϊι5 ναϊσαῖο ἡμῶν. 

433, 51ς Ῥαγίβ. νὩ]ΡῸ ἀπῆξας. 
438. ἀλλὰ -- μέσος. ἀντὶ τοῦ 

μέσος ἐλήφϑης. τοῦτο δὲ ἐκ μεταφο- 
ρᾶς τῶν ἀϑλητῶν. τὸ ἔχει. δὲ οὔ- 
τῶς ᾿ἀττικοὶ ἀντὶ τοῦ ἔχῃ, ἀπὸ τοῦ 
ἔχομαι δευτέρου προσώπου. ϑ, 

4835. μελαν. διὰ τῆς λέξεως τὸ 
φοβερὸν εἶπεν οὐ γαρ ἔχει καρ- 
δίαν ἡ πέτρα, -- καὶ τὰ μὲν ξαυ- 
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᾿ἡχερόντιός τε ὁκόπελος αἱματοσταγὴς 
φρουροῦσι, Κωκυτοῦ τε περίδρομοι κύνες, 
'Ἔχιδνά 8᾽ ἑχατογκέφαλος, ἣ τὰ σπλάγχνα δου 
διασπαράξει" πλευμόνων τ᾽ ἀνϑάψεται 

440 Ταρτησία μύραινα" τὼ νεφρὼ δέ σου 
αὐτοῖσιν ἐντέροισιν ἡματωμένω 
διασπάσονται Γοργόνες Τιϑράσιαι, 
ἐφ᾽ ἃς ἐγὼ δρομαῖον ὁρμήσω πόδα. 

τῷ πλάττων λέγει, τὰ δὲ ἐξ Εὐρι- 
πίδου, πρὸς φόβον Ζιονύσου. Ἐ 5. 
451. περίδρ. οἷον πανταχοῦ δυ- 

νάμενοι περιστρέφεσϑαι. λέγει δὲ 
τὰς ᾿Εριννῦς. ὃ. ἀ6 ἔΠπιν115 Πιξογο- 
χασι οἵ, ΡΙαι. Ῥμδθα, 61. οἴτηιῖ 1η- 
ἴθΥρὈ.; οἱ Ηθύυ μὴ θχοιιχϑ8. 9. δὰ γΊγρ. 
θη. 6. Ἐκ 1. κύνες, σαγι65.) ῬὈ88- 
βίπι διαϊπηΐ Επγίαο (να. ΒΙ]οηι- 
Π 614, δὰ Αδβϑοῦυ]. ΟΠο. 911.), ἂν 65 
γΆρ8ς65 (1291.) εἴ πα αϊα δϑὲ δηῖ- 
τη 8} 1π|πὶ ὨΟΧΙΟΥΠΔ ἃἴιῦ ΠΙΟΠϑΙΤΟ- 
χιισι (ΑἸΠΙΡΠαπ 65 80. 71460}»5. Αἢ- 
1Π0]. Ῥα]αῖ, 2. Ρ. 88. ἡ, δὲ κύων 
δένδρων καρποφϑύρος, ἡ πτιλόνω- 
τος Καμπη εἰς.);: ἀοσπίχιιθ ᾿πλριι- 
ἀθηΐθϑ5. να 1πα 1665 ΕΠσῚρ. οἵ ϑὅορῃ. 
115 νν. οἷο. 

4838. Ἔχιδνα. ᾿γᾶτα ΤΟΥ Πδ68. 
489. πλευμόνων. 56465 4ο]ο- 

ἘΣ ν]α. ἘλαΧΊρ. Του. 700. --- πλευ- 
μόν ων. ὅτι ᾿Αττικῶς τὸν πνεύμονα 
πλεύμονα φασιν, ὡς καὶ τὸ νίτρον 

λίτρον. 8610]. Οδῃηῖ. 9, 56 ἰδθη 
ΡΙθυίαιιθ ομημθ5. ΠΡΥΪ πνευμόνων, 
4οα ταϊητιβ να] ΘΆΥΘ μΡιϊΐο. ὅ0Ρ}ι. 
ΤΎδοΙι. 759. σπαραγμὸς, αὐτοῦ πνευ- 
μόνων ἀνθήψατο. ΕὙΤΊΡ. Μεα. 
1801. τῆς σῆς γὰρ, ὡς χρῆν, καρ- 
δίας ἀνθηψάμην; εἴ ΕΝ ας Ηε- 
16η. 910. παρδηῦ παθο οππηα ἱγαρὶ- 
ΟΠ ΘΟΙΟΥΘΠ1- 

440. Τ΄ μύραινα. --- Ταρτη- 
σίαν εἶπε πρὸς τὰ ἐκπληκτικώτε-- 
ρον, διὰ τὸ ἐκτετοπισμένον. λέγουσι 
δὲ Ταρτησίαν γαλῆν ἀντὶ τοῦ με- 
γάλην. (να6 Αο]]δηΐ ἰπΐεσρρ. 
Ηϊϑβὶ,14, 4., Εγαβπι Αὐδρ. 1, 2,70.) 
ἡ, δὲ “Τάρτησος Ἰβηρικὴ πόλις περὶ 
τὴν Ἴλορνον λίμνην. μύραινα δὲ 
ἐχϑὺς θαλάσσιος. -- ἔστε δὲ τὰ ἐν 
Θησεῖ πεποιημένα Ἐυριπίδῃ" ἐκεῖ 
γὰρ τοιοῦτός ἐστι σπουδάζων ὃ Εύ- 

ρυπ.5γ οἷος ἐνταῦϑα παίζων. 8., «αὶ 
παραὶ ἰδία οχ ΤΠθ5θοὸ ΕΙΤῚΡ, 1ἢ 8π- 
ποῖ, 84 ΡΥΘΟΟΎΘββιι νΘΥΒΙα : (πᾶ 6 
516 ομθημααραὶ ΟΥ̓ΟΙΠ5: χάρα τε 
γάρ σου (ΜΠ Πποίδῃσι; τεῦ Μιιβδταν. 
ἘΣ] ϑ:]πι81) συγχέω κομαῖς ὁμοῦ, Ῥα- 
νεῖ τὲ γῆν ἐγκέφαλος " ὀμμάτων δ᾽ 
ἅπο “ϊἹμοσταγεῖς πρηστῆρε ῥεύσον- 
ται κάτω. Μομεῖξ 5ρ.» ΑΘϑομυ πα 
«αοχιθ Ομ. 981, νἱροῦαθ Ἰππ σ Υ 
ὩΔΟΥΔΘΏΔ1, 16 4τ6 ΟὉ ἰγϑαϊξιμ 8 
νι ουρΡιι5 νἰρθυδσιπι ΟΠ ΤΠ ΠΆΘΩ Ὶ5 
οοἰϊιιηι, ΕΧ 410 Πϑδοὶ σ'Θ "115. τ11-- 
ΥΔΘΠΔΥΠΠῚ ᾿οΥϑιι ᾿θδ]1 διισΐου θβϑῦ 
Απάᾶγρϑϑ περὶ «“]απετῶν : να, ΒΙοπιξ, 
εα ΑΘβομυ] 1. 1. οἱ, πθπι Β. 181:- 
ααὶ, αδηι5 δα Αὐϊϑῖοῖ. Η, Α. τ, 2. 
Ῥ. 588. Ταγΐθβϑιαβ Π]ΠΥΘ ΘΠ 85 ἴῃ Ργ6- 
το διι1556, εχ Ῥοϊίμοθ 6, 10, 68. 
δηποίανιν ΒΕ. 

442. Ῥγδθῖου θχρβθοΐδεϊοποπι αἰχὶς 
Γοργόνες Τιϑράσιαι ΡῬγο Διβυστι- 
καί: Π8ΠῚ ΡΥΪΠλ Πα 1η 1π51114 Οοθα- 
ηΐ, ἀοίηαθ πη σοπμεϊπθηΐο ΤΙΡ γαθ 
αιαθϑίϊαθ δι ΟΟΥ̓ΡΟΠ65, εἰ ἀο- 
σοὺ ργη. δα Αρο]]οα. 2. ἼΣ 194, 

5θαῖι. 5. ΓοΡργ. Τι 30. ἀπὸ δήμου 
τῆς ᾿ἀττικῆς πονηροῦ. (ἄλλως.) οὐκ 
εἰκῆ δὲ τοῦτο εἶπεν; ἀλλ᾽ ἐοίκασι 
τὸν δῆμον διαβάλλειν. τοῦτον, ὡς 
κακπκοπράγμονα. εἰσὶ δὲ οὗτοι ἀπὸ 
Τίϑραντος, τοῦ Πανδίονος παιδὸς, 
ἐπώνυμοι. εἰς δὲ τὴν Αἰγηΐδα φυ-- 
λὴν κατανενέμηνται. »»Τίϑρας δϑβδὲ 
Ῥᾶριιβ Αἰ οῖι5, ππα 6 Τιϑράσιος ἴ6- 

βἴθ ϑίθρῃ. ΒΥ 1." --- δὲ. οἵ, Μϑυχϑὶῖ 
ΔΡΥτιπι ἼΕ ΡΟριΠ 15. ΑἸῈ. 

444. ἐγκέχοδα. ΖοΠΒΔΥ, ἴ, 1. Ῥ: 
608. : ἐγκέχοδα" διὰ φόβον τινὰ ἔχε- 
σα [ἀπεπάτησα]. δαάθιν ρῥγαθιθυεὶ 
(4}} ἐγχέξζω) ἴογπια δϑι Κ 65ρ. 626. Β: 
-- ,κἄλει ϑεόν,. εδὶ δ᾽ίψιια πο- 
ἑαιῖοπθ αἴσηιηι, αιοα πὲς ἐχϑθὶξ 
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ΞΑ. οὗτος, τί δέδρακας; 

ἍΜ 

08 

ἐγκέχοδ α. κάλει ϑεόν. 
445,34. ὦ καταγέλαστ', οὔχουν ἀναστήσει ταχὺ, 

πρίν τινά σ᾽ ἰδεῖν ἀλλότριον; 

Ζ1]. ἀλλ᾿ ὡρακιῶ. 
ἀλλ οἷδε πρὸς τὴν καρδίαν μου σπογγιάν. 
ἰδού" λαβέ. 

πρόσϑου. 
ποῦ ᾽στιν; ὦ χρυσοῖ ϑεοὶ, 

ἐνταῦϑ᾽ ἔχεις τὴν καρδίαν; 
δείσασα γὰρ 

εἰς τὴν κάτω μου κοιλίαν καϑείρπυσεν. 

ὦ δειλότατε ϑεῶν σὺ κἀνϑρώπων ! 
-} 

ἑγῶ; 

πῶς δειλὸς, ὅστις σπογγιὰν ἤτησά σε; 

οὔκουν ἕτερός γ᾽ αὔτ᾽ εἰργάσατ᾽ ἀνήρ. 
Ξ,4. 
21. 

5... ἴῃ Τιθηδοὶβ 6 ἀδάμπομο 5οὶ 1δπ|- 
Ῥϑαϊξουο (ρτοχίμαο ροϑβὺ ΗΙ εσορῃδη- 
ἴδηι βϑούόσιμι Ε]Θιι51η. βϑοοσαθοίθ: 
νἱά. 8518 - ΟΥΟΙ͂Χ Ρ. 187. Ξϑβαῖι, Β.) 
ζδοοῖη ΡΥ̓ϑοξουσ, αἰσθπέθ κάλει ϑεὸν, 
εὐ ἴὰπὶ 40 δια! θη.) 115 Ο]ΘΠΊΔΥΙ 
Σεμελήντ᾽ Ἴακχε, πλουτοδότα. φαΐριι5 
δὐαϊίαν ἴπ 56}|0]..), διιϊ νϑύο 14 δᾶ 
ΘΠ ΤΥ ΓΙ ΥΘΒΡΙΘΘΥΘ, Ἰχία 46 1 

ἴῃ 58ου Ποῖ 5, ὩΡῚ ΠΡδίιπι Θββοῖ, 
δοο]αχηδίιπι σομἐΐπιο 1ΠΠπ| καάλεὶ 
ὅεον. δρ. Ἦος φγοραΐ Βυ. ,,0.ο- 
ΤηΐοΘ 15 νου 15 γ6 ΙΠαιιϊξ, .,),515}1- 
Ποαὶ Βδοοθ5, 56 ψνεηίσὶ5 ῥυοὶα- 
νίθιι δἴξα α1ς556.". 

446, ΜοεΥῖ5: ὡρακιᾷν ᾿Αἀττικῶς" 
λειποψυχεῖν Ἑλληνικῶς. οοηΐεῦ 
ἄια5 Ηδϑυ ἢ] δίοββαβ, 1π Ῥᾶοθ 
702. Οτδέϊπι5 ὠπέϑανεν ρακιά- 
σας. Βτ. 

447. σπογγι ἄ ν. τι6111 ΒΥ. σφογ- 
γιὰν Ἀἰισ 6, φα Θ πα πηο τιμὴ ΑΟἤαΥη, 
469. εχ 8 οοὐα, εαἱαϊς σφογγίῳ 
Ῥῖο δπογγίῳ. Β6.: 5,6 π. ἸΘΠΙΡΒ 
Δαο58Πὶ Βροηρσίαπι. Τῃ 65ρ.989., 
ὉΠῚ δἰΐδιη δἰ Ἰ4ιι15 ἀπτη 88 ἀοἸ Τα εχ 
Ῥαίζτιγ: οἴμοι, ποῦ ᾿σϑ᾽ ὕδωρ: “" 
ἸοΚογ, : ϑροηρίϊδ, οοτῖα φααάδηι 

ἀλλὰ τί; 

χατέκειτ᾽ ἂν ὀσφραινόμενος, εἴπερ δειλὸς ἦν" 

ΤαλΟΠ6 ΘΟΘΟΣ15, τ1505 6556 ΘΠ 1105 
Ιοοο καρδιοφύλακος, ποῖδὲ εχ ἢ. 
1. ΤἸπάθηρζορ. δὰ Τ᾿ οσθηΐ. Ἐπιη. 4, 
7. (ν. 9.» 01 εἴλδαι οὗ, ὙΥ εϑίοσ- 
Πον. Β.) 

448, ἐδού. νοχ οββαϊεπιϊβ. οἵ, 
605. εἴο- 

ά49, ἐντ. -- καρδίαν; ἔνϑα 
μου τὴν χεῖρα προσήγαγες" ἤγουν 
περὶ τὸν πρωκτὸν εἴο, 8, δα ἀε- 
τεγρθη δα πδἴβϑ, 

458. 1ἴὰ Τϊπὰ, ΕΧ Οαπίδρσ. 1. εἱ 
Ῥιαν. νι]σο: ἕτερος ταῦτ᾽, οοῃξι- 
515, ταῦ 586Ρ6, γ 6ἵ τ 1ππιοτῖβ. ἔγα-- 
δίγα 8.8]. οἱ ΒΥ, οὐκ ἂν ἕτερος: 
νίθ Μίδθ, ΘΥ, δου. ὃ. 509, ποῖ., 
1 γα 1180,, Επγρ. ΗΕ].7957., ἈΠ6β, 
827..) ὅ0Ρ}. ΕἸ. 857., Χοπόρποπ 
Ἐχρεᾶ, Ογτ. 7, 7, 40. αἰσχρὸν γὰρ 
ἦν ρτοὸ ἦν ἂν εἴο. 5ἷς δὲ ποβῖγα-- 
165: 1)α5 ἐλαὲ αἱ δοτιδὲ Νίοππασια, 
οαπὶ ΠΟ 1π16]]Πριιηΐ 1)45 λάτες αἰτσ 
δογιδέ ΓΝίοπιατι βοέλαπι. 
454. 5. οαἂ 4σῷ. τοῦ γὰρ δειλοῦ 

τὸ σιωπᾷν οἰκεῖον, οὐ τὸ λαλεῖν. 
ΒΕ ῈΣ1.: ὋΣ γὰρ ὑπὸ φόβου ἐκλυό- 
μενοι ὀσφρήσει τὸν πόνον παύου- 
σιν. -- 
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ἐγὼ δ᾽ ἀνέστην, καὶ προσέτ᾽ ἀπεψησάμην. 
Ξ,4. ἀνδρεῖα γ᾽, ὦ Πύσειδον! 

21. οἶμαι, νὴ 4ία. 
σὺ δ᾽ οὐκ ἔδεισας τὸν ψόφον τῶν ῥημάτων, 
καὶ τὰς ἀπειλάς; 

Ξ4. οὐ μὰ 41}, οὐδ᾽ ἐφρόντισα. 
41. ἴϑι νυν, ἐπειδὴ ληματιᾷς. κἀνδρεῖος εἶ, 

σὺ μὲν γενοῦ ᾽γὼ, τὸ ῥόπαλον τουτὶ λαβὼν 
καὶ τὴν λεοντῆν. εἴπερ ἀφοβόσπλαγχνος εἶ" 
ἐγὼ δ᾽ ἔσομαί σοι σκευοφόρος ἐν τῷ μέρει. 

Ξ 4. φέρε διὶ ταχέως αὔτ᾽" οὐ γὰρ ἀλλὰ πειστέον" 
καὶ βλέψον εἰς τὸν Ἡρακλειοξανϑίαν, 
εἰ δειλὸς ἔσομαι, καὶ κατὰ σὲ τὸ λῆμ᾽ ἔχων. 

21. μὰ 4, ἀλλ ἀληϑδῶς δύκ [Μελίτης μαστιγίας. 
φέρε νυν, ἐγὼ τὰ στρώματ᾽ αἴρωμαι ταδί. 

4590. λημ. 5.: λῆμα ἔστι τὸ 
φρόνημα" ληματιᾷς οὖν μέγα 
φρονεῖς. γράφεται οὖν καὶ λημα- 
τίας (ἰδοῦ Ποσ Β5211610), χωρὶς 
τοῦ ει" οἷον μεγαλόφρων καὶ ἰσχυ-- 

“δι. ἀφο β. ἄφοβος. --- 8. τῖάϊ- 
οὐΪθ Ποῖα, νῸΧ ἰγᾶριοᾶ. 

466. ὁυκ Με... μαστ. ἀντὶ τοῦ 
(6) ἐκ’ “Μελίτης Ἡρακλῆς. ἡ γὰρ 
ΠΠΉΔ ΣΟ δῆμος τῆς Ἀττικῆς, ἐν ἢ 
ἐμυήϑη Ἡρακλῆς τὰ μικρὰ μυστή-- 
φεᾶ; ἔστε ὃὲ ἐκὲ ϊ καὲ Ἡρακλέους 
ἱερόν. ἐχλήϑη δὲ ἀπὸ ἢΙελίτης νύω- 
φηβ; ἢ ἐμίγη ὁ Ἡφακλῆς. μαστι- 
γίας δὲ ὡς πρὸς δοῦλον. (μαστ. 
ῬΥΟΡΥΙΘ δὶ ὁ δε᾿ ἁμάρτημα μαστι-- 
ξόμενος δοῦλος, ἷπο ΟἸμΠ]ΠῸ 56 ῖ- 

νι πθαπδη1. νἱα, ῬΠοΥ. Ι6χ. Ρ. 188.. 
Ζομδγ. 2. Ρ., 1329. πιασείρία ἀἰοίτανς 
Ῥίδιιμο εἰ ῬΟΥΘΉΠο, Β.) [ ἄλλως. 1 
παρὰ δὲ τὴν ὑπόνοιαν σκώπτει, 
ἐπειδὴ ἐν Πελίτῃ ἐστὶν ἐπιφανέστα- 
τον Ἡρακλέους ἱερὸν ἀλεξικάκου, ὁ 
δὲ Ξανϑίας ἀντιμετείληφε τὴν Ἡρα- 
κλέους σκευὴν. τὸ δὲ τοῦ Ἡρακλέους 
ἄγαλμα ἔργον ᾿λάδου (ἔοτι. γε- 
λάδου. Β.) τοῦ ᾿ἀργείου.. τοῦ διδα- 
σκάλου Φειδίου. ἡ ὸὲ ἵδρυσις ἐγέὲ- 
ψετο κατὰ τὸν μέγαν λοιμόν (οἸ παρ. 
87, 8., δυῖο ΟἸχιϑὲ. παὶ. 480.) ὅϑεν 

Ω) καὶ ἐπαύσατο ἡ νόσος. πολλών 
ἀνθρώπων ἀπολλυμένων. ᾿Απολλώ- 
ψιος δὲ (Αρο]]ομἶπ8 ΠΥ βοο]5., γπο- 
ΤΟΥ ΑἸΘχϑηασμιι5, ατι Ἐ οσιῖξ 511} 
ἩΒήΡΙΒΗΡ, οἶγοα δημππὶ ἃ ΟἾΥ. πδΐ. 
180.) οὐ κακῶς ὑπονενοῆσϑαί φησι 
τὸ κωμῳδεῖσϑαί τινα. -π Καλλίας 

Ἵ 
γὰρ ὃ Ἱππονίκου ἐν Μελίτῃ ᾧκει. 
παρεικάξζει, δὲ αὐτὸν [ἅμα 7 τῷ 
Ἡρφαλλεὶ , ἅμα χλευάζων διὰ τὸ λε- 
οντῇ ἐν ταῖς μάχαις χρῆσϑαι" ὡς 
ἐν ταῖς ὀπίσω (4038. κύσϑου 1ε- 
οντῆν ναυμαχεῖν ἐνημμέ- 
νον. ἐπεὶ εἴ γε ὄντως ἐπὶ τὸν Ἥρα- 
κλέα ἀνέφερε», τί μᾶλλον. εἶπε τὸ 
ἐκ Μελίτη ς. καὶ μὴ ἐξ ἄλλου 
δήμου; πανταχοῦ γὰρ Ἡράκλεια 
([ϑαρ ἃ Ἡογοι δ ; 1816 ΠΡΥῚ Ἥρα- 
κλέα) ἐπιφανῆ. (τπ]ουβ πιοπιθηίϊ 
δὶ, φαοά ,δθ φαῖεν. ) σύνηϑές τε 
οὐχ οὕτω λέ Ἔγειν. ἐπὶ ϑεῶν δ Ἀ8}1ε- 
λι πὴ. 95 ἀλλ᾽ ὁ ἐν Δ,ὶελίτῃ, ὡς 

μαὶ Ζεὺς ἐν Ὀλυμπίᾳ: ἐπὶ δὲ 
ἀνϑρώπων ἐκ Μελίτη ς, ἐξ Ἰοῦς, 
ἐκ Κολωνῶν οἷο. αἱοῖλ στα 
Βδοοπιιθ, Χϑμεβίδηι β 116 πὶ 6558 
Ὁ 411Π1{6. Ἠϊρροηΐοὶ ΠΠ1ο, ΠΕ πΟ ΠῚ, 
481 πιδχί πᾶς Ῥαισὶβ ορϑβ αἰ]αρῖάα-- 
ΥἹΓ, Ἰδη Φο 116 5101 πιϑτι5 αἰ τα 1, 
" ἌΣ ΠΟΠΙΣ αἰιοῖοῦ δὲ δ. Ηϊ8ἴ. 
,) 838, οἵ, διιρτὰ 408. 

δοθὲν, 
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ΘΕ. ὦ φίλταθ᾽ ἥκεις Πράκλεις; δεῦρ᾽ εἴσιϑι. 
ἡ γὰρ ϑεὸς, σ᾽ ὡς ἐπύϑεϑ᾽ ἤκοντ᾽, εὐθέως 

470 ἔπεττεν ἄρτους" ἧψε κατερικτῶν χύτρας 
ἔτνους δύ᾽ ἢ τρεῖς΄ βοῦν ἀπηνϑράκιξ ὅλον" 
πλακοῦντας ὦπτα, κολλάβους. ἀλλ᾽ εἴσιϑι. 

,Ξ4. κἀλλιστ᾽, ἐπαινῶ. 
μὰ τὸν ᾿4πόλλω, οὐ μή σ᾽ ἐγὼ 

περιόψομαι ἀπελϑόντ᾽" ἐπεί τοι καὶ κρέα 
2 , 3 , Α [4 

ἄνεβραττεν ὀὁρνίϑεια, καὶ τραγήματα 

ἔφρυγε, κῷνον ἀνεκεράννυ γλυκύτατον. 
475 

ἀλλ εἴσνϑ᾽ ἅμ᾽ ἐμοί. 
434. 

ΘΕ. 

πάνυ καλῶς. 

ληρεῖς ἔχων. 

οὐ γάρ σ᾽ ἀφήσω" καὶ γὰρ αὐλητρίς γέ σοι 
ἣδ᾽ ἔνδον ἔσϑ᾽ ὡραιοτάτη, κὠρχηστρίδες 

468. Ῥγοσΐξ 4π011184, 488 ΗδΥ- 
οὐδ ἰδίαι Ἰην αὶ δα ΟἹ 15 56- 
ΠΕΥΪ5 ἸΔΟ 185, 41185 οἱ ρϑγανευῖ 
1115 ἀοιπΐηδ, διυαϊίο 1115 δά- 
νϑηΐι. Δὲ. 

470. κατερ. τῶν κατακεκπομμέ- 
νῶν ὀσπρίων. --- 8. Ῥμοῖ. 1δ6χ. Ρ. 
109. κατερικτά: τὰ ἐρεικόμενα 
ὄσπρια καὶ σχιζόμενα. 

471, 9. ἔτνους. Ἰοπῖο να]46 ἀ6- 
Ἰδοίδυ! Πηρίίιγ Ηρθυοι]θβ. νἱά6 62. 
δε4ι. Β.: «»ἀπανϑρακίξειν ἐκεῖ ρῥγα- 
ΠΪ8 510] 6115 δϑϑᾶσθ (τω Κολίοτχι 
ὑγαξοτι); ὀπτᾷν διιϊεδια ( πλακοῦν- 
τας) Ἰρτΐ σοα!6γ8 διιΐ ΤΟΥΥΘΥΘ (απε 
Ἔεμον δαοΐεπ). πολλαβοὶ 5ιιπὶ οὗ 
μικροὶ ἄρτοι, παρὰ τὸ ἐκ τῶν με- 
γάλων κολοβοῦσϑαι. ν. Ζοπατ. εχ, 
Ὡ. Ρ. 1299, 1θίψιιβ ΤΊ δ. Π δῖ 
811ἃ ποίϊοηθ δρ. Τἰπιδθιιπι 6]. Ρ]δῖ. 
Ῥ. 161. Ἰερσίεογ. “’ 

478. κάλλιστ᾽, ἐπαινῶ, πάνυ κα- 
λῶς, ἴογμλ]δθ σὲ οὐἱαῖο Ρθη6- 
δοῖο ποῖ αϊθητ 11, τιῦὶ ΤΠ ΕἸ ΠΟΥ ΤΩ. 
5ταξία 68ὲ, σταέίαπι ζαοίογ δοπίρτιθ. 
νἱᾶθ ἱπίεσρρ. οἵ, αιὸβ ᾿διυδαηΐ, 
ῬΙδιιΐατη Μοϑι. 5, 2, 9., Μϑπμαθομμη. 
2, 5. 56., Ἑϊοταῖ. Ερ15:, 1;. 7,16.) 
62., (δβδϑιι. [ι6οῖ. Τ᾿ Πθοου. ο, 16, 
Τηϊῖ, δὲ δὰ ᾿ΐορ. 1δτγί, 9, 76. οἴ. 
ψΑ]οΚ, δὰ Ἐπτῖρ. Ῥῃοθη. 406., πο5 
84 Ιρῃΐρ. ΑἸ]. 398, οὐ Τ᾽ ογθαῖ, Εἰιῃ, 

ΑΒΙΒΘΤΟΡΗΛΝΕΒ Ι. 

990, ἴῃ ὦ, τηδΐουθ ; ἱΐθηι 477.., 839., 
905., 5]ο55. ψιοῖου, ἐπαεν ὥ. οὐ 
βούλομαι εἰσελϑεῖν. --- ᾽4πόλ ] λω 
οὐ]. οἴαβὶβ νίὰε Βυ, δᾶ 477. ἴῃ 
Αἀαρηθίς, Μδιπ, σι. στ. ὃ. 56. 

474, ᾿πἰαῖι5, ὧἀθ πὸ νἱαθ 747. 
«υϊάδηι ΡΕΥ οταβίη περιὀψομάπελ- 
ϑόντ᾽, νοοθ πιοπβῖτοβδ. -- ρϑγι- 
οαἸαγηπὶ ἐπεί τοι καὶ πδιιηὶ ΘΧΘη- 
Ρ]18 1Ππ|δῖγαῦ Ῥούβδοῃ. δὰ Ἐμιγῖρ. 
ΜΜ6α. 675. 

475. Αομάτη. 1004. ἀναβράττετ᾽, 
ἐξοπτᾶτε, οἰίχαις, ἀδϑαίο. οἴ, Ῥας.. 
1201. εἰ Ἰηἶτα 515. Ῥμθυθοσδϑίθβ 8Ρ. 
Αἰμθη. 6. Ρ. 369. κίχλαις τ᾿ ἄἀνα- 
βράστοις, ζογνοπείδια εωταϊς. ὁ 9 - 
νίϑεια, ἀε σα! ηάγιηι ρΡ.1115 δι 
δ41}}1π|5, 8 ϑρ. ᾿ 

476. κῴνον Ῥ»το καὶ οἶνον. νἱ46 
ϑιιϊα, οἱ Εἴγηι. ν, κῴνον. Κ. 

477. πάνυ καλῶς. παραιτού-. 
μενοι οἱ παλαιοὶ ἔλεγον κάλλι στ΄, 
ἐπαιν ὦ (473.), καὶ ἐπήνου ν. --- 
5. νεῦρα ληρεῖς --- ἀφήσω τϑοῖο 
ΔηΟΙ 86 Υθυυμίγ ἃ ϑΟΔΊΊσογο, 
4ὰ6πὶ Ὠϊπα, 4ποαιθ εθοιιι5. 6βί. 
ἰπορίθ 5} ΒΘΟΟΙΙ ΡΘύβομδ 16 ϑιι}- 
ΤΌΣ 1 οοαα. 8ὅρΡρ.: ληρεῖς ἔχων, 
Αἰοθ ργύὸ ληρεξὶβ» αὖ δαρτα 902., 
τοχ 489. οἰο. 

4γ9. ἥδ᾽ ἔνδον. 515 Τ|ΡΥῖ; παδὸ 
φυϊάφααπι. πλιά ππὶ δϑὲ ;) οἰϊηι 

Ε 
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480 ἕτεραν δύ᾽ ἢ τρεῖς... 
324. πῶς λέγεις; ὀρχηστρίδες ; 
ΘΕ. ἡβυλλιῶσαι, κἄρτι “«ΓΞαρατετιλμέναι. 

ἀλλ᾽ εἴσιθ᾽, ὡς ὁ μάγειρος ἤδη τὰ τεμάχη 
ἤμελλ ἀφαιρεῖν, χὴ τράπεζ᾽ ἐσήρετο. 
ἴϑε νυν, φράσον πρώτιστα ταῖς αὐλητρίσι 

ταῖς ἔνδον οὔσαις, αὐτὸς ὅτι εἰσέρχομαι- 
ὃ παῖς, ἀκολούϑει δεῦρο, τὰ σκεύη φέρων. 

41. ἐπίσχες οὗτος. 
᾽; ’ 

οὐ τι που σπουδὴν ποιεῖς, 
ὁτιή σε παίξων Ἡρακλέα γ᾽ ἐσχεύασα; 

ΟῚ Α ’ 2 3“, μαὶ , 

οὐ μὴ φλυαρήσεις ἔχων, ὦ (Ξανϑία, 

ὃ Ω 

δωκας αὐτός; 

κατάθου τὸ δέρμα. 

ἀλλ ἀράμενός γ᾽ οἴσεις πάλιν τὰ στρώματα. 
ΞιΑ. τί δ᾽ ἔστιν; οὐ δήπου μ' ἀφελέσϑαι διανοεῖ, 

οὐ τάχ, ἀλλ᾽ ἤδη ποιῶ. 

ταῦτ᾽ ἐγω μαρτύρομαι 
καὶ τοῖς ϑεοῖσιν ἐπιτρέπω. 

τὸ δὲ προσδοχῆσαί ο᾽ 

ῬΥΟΠΟΙΊΘ βἰσηϊποοὶ Ἰοσιπι ν]οΪ"- 
ὨΛΠῚ ; ΦΘΠ τιδιιπι 1]Πιιοῖγαὺ ὅθ 6 Π86- 
ἔρτ. ΜδΙδῦ. οὐἱί, Ῥ- 77. 5θατι. δὲ δα 
Ηδοαρ. Ῥούϑβοπ. 7192. ( ἀλλ᾽ εἰσορῶ 
γὰρ τοῦδε δεσπότου δέμας ᾿ἡγαμέ- 
ἕνονος οἴο.), οι Ἰοσο πᾶθο δάβουϊ- 
Ῥϑὶῦ νι Οὐ 155] 5: τοῦ ὃ ε, 
Λΐο. 5ὶς ἴθσθ ποῃλϊη δίνη δὲ δαοιῖ- 
βαΐ. ῬΥΟΠΟΙ]15 ΠΒΌΥΡΘΏΪΕΙ. ΥΑΤΌ 
ΟΘΙΘΥΙ Οδδιιβι"ς οἷ, 4186 Π05 86 ϑ80ρ)}. 
Α]6ς. 1186., Επγιρ. ΟΥ. 85. οἷς, δῃ- 
ποίδντη}118. δβεϊρίταν ἥδ᾽ ἔνδον 81] 
ΔΙτια δὴ ἀϊο ἐπέϊεδ. ΟῚ ΡΘΥΒΟΠ ΠῚ 
αυϊάθηι 8} 01}18 πηομϑιγαϊ, "θα Ἰσοιιηι, 
ἀοπηιπὶ ΡΥΟΒΕΥΡΙΠ86. 51 π}}} 1 ΥΡ͵ διῖ- 
ἴὰ5 ῬαΥβ. 9. 65. δβοοϊλέμπι ἀοπιὶ., οἱ 
Μ11..8, 1, 94. λαῦεο δοοϊἐίαπε πιδαπι 
οἰϊοτιεθπι. οἷ. οἱ ἰδηϊὶ Θϑῖ, ἃ πΟθ5 
δηποίαϊδ δὰ Ῥ]διιΐῖ. Ἀπιρ ΠΥ. ΡΓΟ]. 
1920. οἱ Ὑογθηξ. Απᾶχγ, 895. 

481. ἢβυλλ. ἡβώσαι, καὶ αἱ- 
σχρῶς τίλλουσαι τὸ αἰδοῖον. (9. 
Οοπα. 722.) --- τίλλουσι δὲ τὰς 
τρίχας αἱ νεόνυμφοι. ἢ ἐσπασμέναι 
τὰς ἐπανθούσας τῷ προσώπῳ τρί- 

ποίοις ϑεοῖς; 

οὐκ ἀνόητον καὶ κενὸν, 

χας, καὶ τὰς τῶν ὀφρύων. κρεῖτ- 
τον γάρ ἐστι τοῦτο τοῦ ξυρεῖν. 8. 
οἵ, Θομηθιάθυ, ἰοχ, δύ. ν, παρα- 
τίλλω. 

489, τεμάχη. τὰ κόμματα τῶν 
ἔχϑύων. 8. ΕΥΙΒΟΜ]η.: ϑεά αδὲ ἐπ- 
Ζγο: τιαπὸ σοομ 8 ἐοτπαοιία ΖΕ 710 ΘΓαἕ 

Τοιγαοίαχδ ἔοοο, δὲ πιϑῖιδα τἐέαξα 
65 - 

483. ἐσήρετο νῦν ἀντὶ τοῦ εἰσ- 
ἐφέρετο. 8. 

485. ὅτε ρτο ὡς ΕΙΡΙΩρ. οἱ Ῥασίβ. 
ὡς νἱάθιαῦ 6558 ΘΟΥΥΘΟΙΟΥΪβ. σαὶ 
Ὠθβοϊγθῦ, Θ]]δίομθπι ΠΟ ἢ Ρ ΔΊ ὅτε. 
οὔσαις αὐτὸς ὡς εἰσέρχομαι οἱ 
σιγματισμῷ {τοαπθηίοσθ οἴθηαϊξ, 
οἷ, Ἰδηῃ  ]αἸΟΓΘ5 Παῦθὲ ὨΝΠΊΘΙΟΒ. 
αὐτὸς, ἔρ56, ἀοι 5. 

487. οὔ τί που, πιμιπὶ ἔοτέθ, τιΐ 
Ι,γϑἰσέσ, 854... ὥομο. 829. εἰς, νἱὰ. 
ἘΣ Ρς “σπουδὴν ποιεῖν ΑἸΟΙτιιΥ, 
4 Πα 14 ΡΥῸ 56 Υ10 Πϑθθξ, βϑυῦϊο 
ἐγαοίαϊ,“ς ποβίγαϊθϑ δι] θυ αἀἰσιιμξ 
ἔτπϑὲ πιαοίοτι 
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ὡς δοῦλος ὧν καὶ ϑνητὸς ᾿ἀλκμήνης ἔσει; 
Ξ4. ἀμέλει, καλῶς" ἔχ αὔτ᾽. ἴσως γάρ τοί ποτε 

ἐμοῦ δεηϑείης ἂν. εἰ θεὸς ϑέλοι. 
ΧΟ. ταῦτα μὲν πρὸς ἀνδρός ἐότι νοῦν ἔχοντος καὶ φρέ- 

νας, Ἐς δῦ, ΟΣ: 

800 καὶ πολλὰ περιπεπλευκότος, 1: ὟΣ 

μετακυλινδεῖν αὐτὸν αἰεὶ πρὸς τὸν εὖ πράττοντα 
μᾶλλον [εἰ ἴ. 

τοῖχον ἢ γεγραμμένην εἰκόν᾽ ἑστάναι, λαβόνϑ᾽ 45.» 
ῥα τ  εἴδνς: 

ὅ ἐν σχῆμα" τὸ δὲ μεταστρέφεσϑαι πρὸς τὸ μαλϑα- 
κώτερον, τ: 1. 

δεξιοῦ πρὸς ἀνδρός ἐστι καὶ φύσει Θηραμένους. ἰ.1..ο. 

490, --- ταῦτα λέγει ὁ “Χορὸς διὰ 
τὸν “ιόνυσον, ἐπειδὴ οὗτος; ὅτι 
ἐφοβήϑη τὰς τοῦ Αἰακοῦ ἀπειλὰς, 
τὸν Ξανϑίαν ἐποίησεν ὡς, δεσπό- 
τὴν Ὁ ἑαυτὸν δὲ δοῦλον" ὅτε δὲ ὁ 
ϑεράπων ΟἹ ϑεράπαινα) ἀπήγγειλε 
τῷ Ξανϑίᾳ, ὅτι ἡ Κόρη δεῖπνον 
καὶ ὄψα ἐποίησε, δεσπότην πάλιν 
ξαυτὸν ποιεῖ, τὸν δὲ Ξανϑίαν δοῦ- 
λον. ἀποδέχεται δὲ τὸν “ιόνυσον 
ὁ Χορὸς ὡς μὴ, μένοντα (ἴπιο ἐμ-- 
μένοντα) τοῖς αὐτοῖς. 8. ἱποοῃδίαη- 
ἰΐαπὶ δἦτι5 ἰσυϊαθὲ ΟΠουσι. 

500. πολλὰ περιπ. ϑιιϊαᾶας ν. 
ταῦτα πρὸς ἀνδρός: ἀντὶ τοῦ εἰς 
πάντα τετριμμένου, ἐσ οΥισεϊ5 6χ- 
δγοϊίαξί, σνϑγδαΐ. 8ΔῸ θαάεξῃι Υ8 
ΟἹγϑϑθπι Ἰαιιάαι Ηοπιθσιιβ ρυϊποῖ-- 
Ρίο Οάγεβεαθ, Ὁ] Επβ δίῃ, πο- 
λύτροπον παραφράζει οὐκ ἐφ᾽ 
ἑνὸς ἑστῶτα, οἷα γεγραμμένην εἰ- 
κπόνα, τοϑβρίοίθηβ, ορίῃου, δὰ νϑύβα 
Οομιῖοὶ 502. 7) μζε». ἃρίϊιι5. δἰϊαηι 
ἀϊοσίαπι ργορίθυθα, {18 ΘΧΘΠΊρΡ] τ 
οαρὶς ἀθ ὙΠθγαπιθθ, ργδθἔθοϊο 
οἰαβϑβὶβ. 

501. μετακ. ὅμοιον τῷ ἐν Ἅ411- 
κμνήνῃ Εὐριπίδου" οὐ γάρ ποτ᾽ 
εἴων τὸν Σϑένελον, πρὸς 
εὐτυχῆ Χωροῦντα τοῖχον, 
τῆς δίκης ἀποστερεῖν. παροι- 
μία δὲ ἐστι πρὸς τὸν εὖ πράτ- 
τοντὰ τοῖχον ῥέπειν, ἐπὶ τῶν 
περὶ τὸ λυσιτελοῦν αὑτοῖς ἀεὶ στρε- 
φομένων. εἴρηται δὲ ἐκ μεταφορᾶς 

τῶν ἐπιβατῶν τῆςν νεὼς. ὅταν, ϑα- 
τέρου μέρους αὐτοῖς καταχλυξομέ- 
νου, πρὸς τὸ ἕτερον οὔτοι μεϑί- 
στανται. ὃ. --- μᾶλλον τοῖχον ΡΥὸ 
τοῖχον μᾶλλον ΒΥ. 6Χ τη 6 ΠΧ.) εἰ6- 
δϑρίϊοτθ Ῥοβίζιι νΘΥΒΟΥΠΏ]. 

502. γεγθ. εἰκόνα. 1. 6. μπι-- 
τῇ ΟὈ]]611. ὅτι ἀκίνητον τὸ ἐπιγε-- 
γραμμένον τῇ εἰκόνι, ἴπι ιν 8. 

5038. μετ. πρὸς τὸ μα. 
ΕΥΙΒΟΒΠΪ πα. : σοπιοί νϑγέογο αὐ πῖε- 
Ζίογοπι δοτίοιπ. οββ.: “Ποῦ δίοῖ 
μεγιπιξμάγολμοι Τ)αὐμδι, τσοῖ5 δεψμο- 
πιο 15. Θἴς, 

504. Θηραμένους. οὗτος τῶν 
τὰ πολιτικὰ πραττόντων. σκώπτει 
δὲ αὐτὸν ὡς εὐμετάβολον ὄντα παὶ 
πρὸς τὸν καιρὸν ἁρμόζοντα, οὗτος 
δὲ γέγονεν ὁ Θηραμένης διδάσκα- 
λος ᾿Ισοπράτους, στρατηγὸς δὲ καὶ 
ὑποκριτὴς εὐμετάβλητος ᾿ "άγνωνος 
παῖς, Στηριεὺς τὸν δῆμον. τούτῳ 
πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα παρανενόμηται; 
δύο δὲ τὰ μέγιστα καὶ σχετλιώτατα, 
ἥ τὲ τῶν ἐν ᾿᾿ργινούσῃ στρατηγῶν 
ἀγωγὴ, ἣν αὐτὸς (ἰϊὰ Πδρίον. ΕΣ 

ϑιῖάαθ 1. 1. δὰ 5600.; Ῥ͵ΙῸ αὐτῷ) 
συνεστήσατο μετὰ Καλλιξένου, καὶ 
ἡ τῶν 1΄ (ΧΧΧ ΥγΘΠ ΠΟΤΆΜΙ) ἐπὶ 
καταλύσει τοῦ δήμου μετάστασις. 
τοιγάρτοι τῆς τοῦ βίου προαιρέσεως 
ἐπαξίας τῆς τελευτῆς ἔτυχεν ὑπὸ 
γὰρ αὐτῶν τῶν 1 ἀνῃρέϑη, Κρι- 
τίου κρίνοντος αὐτόν. ἔνιοι δέ φασι 
καὶ καταφυγόντα αὐτὸν ἐπὶ την 

ἱΨῈΡ 
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605 21 οὐ γὰρ ἂν γέλοιον ἦν, εἰ Ξανθίας μὲν δοῦλος ὧν ἀντ. 
ἐν στρώμασιν Μιλησίοις 

- ἀνατετραμμένος, κυνῶν ὀρχηστρίδ᾽, εἶτ᾽ ἤτησεν ἀμίδα, 
Ἐ ἐγὼ δὲ πρὸς τοῦτον βλέπων τοῦ ᾿ρεβίνϑου ᾽δρατ- 

οὗτος δ᾽, ῷι 

ἑστίαν ἀποσπασϑῆναι. τοῦτον διὼ 
τὴν ποικιλίαν τοῦ ἤϑους Κόϑορ- 
γον ἐκάλουν, ἐπειδὴ ὃ ἑκατέρᾳ στάσει 
τῇ τῶν πολιτευομένων ξαυτὸὺν παρε- 
τίϑει, καϑομιλῶν τοῖς καιροῖς; καὶ 
τὸ συμφέρον αὑτοῦ τοῦ πιστοῦ προ- 
τάσσων, ἐπειδὴ καὶ ὁ πόϑορνος ἂν- 
δηάσι καὶ γυναιξὶ πρὸς τὰς ὑποδύ- 
σεις ἁρμόττει οἰς, οἵ, αο ΤΠΟΥΘΠΊΘηΘ 

918., ΤΠ ΠΟΥ 1465 8, 68.) Χεπορθοσ 
ῬΥΪΠ5 ΠΡΥῚ5 Ηἰβίουίαα οσυ., [9)10- 
ἀοΥτ5 18, 98. εἴς. ΤΠιογ αἰ άε661. Ἰος: 
καὶ Θηραμένης, ὁ τοῦ ἴάγνωνος, ἐν 
τοῖς ξυγκαταλύουσι τὸν δῆμον πρῶ- 
τος ἦν, ἀνὴρ οὔτε εἰπεῖν οὔτε γνῶ- 
ναι ἀδύνατος. 

5606. ἐν στρώμασιν ΜΙιλ., 
4αῖριις ΞΕΧΘΙΙ εγϑηΐ Ἰϑοῖ 1π οοη- 
νῖν]]5. 8.: ἐν γὰρ “Μιλήτῳ καλὴ ὴ 
τῶν στρωμάτων ἐργασία, καὶ τὰ 
Μιλήσια στρώματα ποικίλα καὶ 
ἁπαλὰ γίνεται καὶ διάφορα. εἰς τρυ- 
φὴν δὲ οἱ Μιλήσιοι διαβάλλονται, 
καὶ εἰς τὸ στολῆς πολυτελές" ἐσϑη- 
Ἐῖρτ ἐνταῦϑα κατεσκευάζοντο ποι- 
κίλαι καὶ τάπητες" ὡς καὶ Θεόκρι- 
τος (15, 125.) πορφύρεοε δὲ τά- 
πητες ἄνω, μαλακώτεροι 
ὕπνῳ" Ἁ Μίλατος ἐρεῖ, χω 
τὰν Σαμίαν καταβόσκων. - 
ἀμίδα, δὲ τὴν οὐρητρίδα. τὸ οὐ- 
ρηρὸν ἀγγεῖον. ἀθ ἰδη]5. Μ|Π65115, 
ΕΧ 1βαιιθ ἔα υἹο δ ϊβ ἐα ρ  θτ15 οἴγα-- 
Β.Π15 4116 πγα]ττι5 οϑὲ ἢ. 1, 80. νίάθ, 
4105 ἰδιιάαῖ, παπο ποβίσαιη [Υ5. 
7325.. Οἷς, αν Ψουγ. 1, 84... Ὑιτγρ. 
Οεοτρ. 8, 806. Ξξεχιι. εἴα. οἱ οἵ, ΒΒ ἢγτ, 
δὰ ΡΙ]αι. ΑἸΟΙΒ. ΒΡ. 198. 5644. οἰΐϑηι 
Οὐ ἢ] βίγαρι ἃ ἴῃ ὈΥθιΐο δσδηΐ: 
νἱᾶ, δηποὶ, δα 409, 

507. 56αιι. κυνῶν ΒΘμΕ]εἦιις, ἐδ 
ΔΙΠαι6 ΡΥὸ κενῶν, αιιοα ἄμετρον 
εὖ ΟΠΊΠΪΠΟ ἱπθρέϊηι Θϑὲ. σοηΐογα5 
Ἰ1οθὲ γβίβισ. 798. ββᾷᾳ. Ρσδθίβθγθβα 
"ρου ἀμίδ᾽ ἐγὼ εἴς., {π᾿ οπὶ μ65.- 

τόμην, 
Εν 9 “4. 5'΄ εἂϑ » 5 δ: Ὁ 

ατ ὧν αὕτος πανοῦργος, εἶδε, κατ ἐκ 

τῆς γνάϑου 

βιιηχᾶαίο νϑύϑιι. πθ΄ 6 Θηΐηι ἔθυθη- 
αἱ διιπΐ ΠΡΥΔΤ, αὶ μαθο 18 αἱ- 
νἱβεσπηΐ: 

οὐ γὰρ -- εἰ 
Ξανϑίας -- ἐν 
στρώμ. ΜΙ. 
ἄνατετρ. »ν κα. ὁρ- 
χηστρίδ᾽ - ἀμίδ᾽" ἐ- 
γω δὲ -- βλέπων, 
τοῦ ---- οὗ- 
τος εἶσ. 

δϑοίδιι 111 να] ΘΥ 6 ΠῚ ΟΥ̓ ΠΕ ΠῚ ψεῦ- 
Ῥογιιηι 5ΟΥἼρ51558 ν] ἀθη τι ἐγὼ δὲ 
πρὸς τοῦτον βλέπων, οἴιπι μος το- 
Πφαΐδδοῖ ΑὙΒΓΟΡΒΆΠ65 πρὸς δὲ 
τοῦτ᾿ ἐγὼ βλέπων : τοῦτο; τὸ 
ἀνατρέπεσϑαί με ἐν στρώμασι Μῖ- 
λησίοις, καὶ κυνεῖν τὴν ὀρχηστρίδα, 
πο τοῦτον, απο δὲ τηϊηιι5 51- 
δ. Ποδη5 οϑὲ οἵ ΠΠΠΊΘΥΟΒΝ Ππαροὲ 46- 
ἰδυῖοσεβ σου ἤυδΥθ φποἀδπηηοάο 
μδηο 5ου]ρίθγαπι νἀ θίι οοάδχ Ρὰ- 
Υἱβ5.. ἄθηπο ΘΟ] ]δίι5 1π τιδὰπὶ Π}118 
οὦ., 1π 4τιο ἸΘΡΊΓΣ ἀμίδα 5ἴπε 611- 
5ΙΊΟη6, ναὶ βϑαμθηΐὶθ ΘΟΏΞΟΠΒ, 
ΠΘΩΠ6 ἰὐοομαῖοῖβ ΟΟΟΠΔΥ 5, π6- 
4π|0 1811}015 ἐδ γα 5 8511 11556 
ΡΙημάδταπηι οἱ ροδῖαβ βοθηϊουβ Οχδθ- 
ΟΘΟΥΠῚ,) 4105 ᾿Δ[1Π1 11Π|.Γ811 βαπΐν 
ἀυάππι θϑὲ ΟἸ1ΠΔ ΠΟΤ ἴῃ ἀπποῖδ- 
ἐϊ5 8 ΡΙΠΔΥΠῚ., ἃ ΤΠ6 ΘΟΥΠΊΘΠΪΟΘ 
γΘΥΒΠ1, οὗ 1π ΘαΙ ΠΟΙ τι5 σου πὶ 
Ῥοδέδσιπι; {8 46 Υ6 πιθοῖιπὶ 561- 
ἰἰθηΐθα ΠαΡρθο οἷιπὶ 81105,Ὠ. Ψ ἔπηὶ 
Βοθοκηΐαηι 1π αἰδβουί. ἀ6 πηθίσὶς 
ΡΙπάδΥὶ Ὁ. 977. εὐ γε] Κούιηι ἴῃ 
ΘΗ πη8 ἀν ΘΟ 51 006 8α ἢ. 1. --- ρ]055. 
ἙΕ: ἂν ατετρ.» ἀνακεκλιμένος. οἴο. 
τ 8:: τοῦ ᾿ρεβίνϑου.. τοῦ αἱ- 
δοίου. τὸ δὲ ὅλον, ὡς ταῦτα τοῦ 
Ξανϑίουσ ποιοῦντος, ἐπειδὰν δια- 
κονῇ τῷ “ιονύσω, καὶ διὰ τοῦτο 
ἐπιγνόντος ἂν αὐτὰ, εἰ ἀνὰ μέρος 
ἐποίει ὁ «Ἰειόνυσος. 

παν 
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πὺξ πατάξας μου ᾿ξέκοψε τοὺς χορυὺς τοὺς προ- 
σϑίους:; 

ὁ πανοῦργος οὐ- 

τοδὶ, ΓΕΡΣ ἢ τὸ 

ὃς, εἰς τὸ πανδοκεῖον εἰσελθών ποτε, 
ἑχκαίδεκ᾽ ἄρτους κατέφαγ ἡμῶν... 

νὴ 4 α, 

Α ν ’; 

κακὸν ἤκει τινί. 

καὶ κρέα γε πρὸς τούτοισιν ἀνάβραστ᾽ εἴκοσιν 

δώσει τις δίκην. 

ληρεῖς, ὦ γύναι, 

Π4. 

ἐκεῖνος αὐτὸς δῆτα. 

Ξ34. 
515. Π. 

ἀν᾽ ἡμιωβολιαῖα... 
352. 
Π. καὶ τὰ ἀκόροδα τὰ πολλά. 

Ζ1. 

χούκ οἷσϑ᾽ ὅ τι λέγεις. 
η. οὐμενοῦν μὲ προσεδύόκας, 

τ } , Ψ ᾽ " Π ἌΦΩΝ 
ὁτιὴ κοθόρνους εἶχες, ἀναγνῶναί σ᾽ ἔτι; 

510. τοὺς χοροὺς τ. πρ. ἀντὶ 
τοῦ τοὺς ὀδόντας εἰπεῖν, τοὺς χο- 
φοὺς εἶπε᾽ “ιύνυσος γάρ ἐστιν ὁ 
τῶν χορῶν. προστάτης. τὸ δὲ ὅλον 
παρὰ τὴν ὑπόνοιαν. 8. Β.: »»Θυοα 
Θ0ΠΟΙ], αἴοχι, ὩῈ]}]1ιι8. οϑὲ ῬΥΘΙ11, 
Ἐουΐαϑβῖβ, αιιοηΐαπι χοροὶ οἰΐαπι 
πλῆϑος ταγμάτων αἰςσερθαίιτ (ΖΟΙΔΥ. 
ῷ, Ρ. 1856.), ογάϊποηι δ ΓΘΥ ΤΟΥ ΘΠ 
ἀδμίϊαπι ἱπαϊοανῖϊ.“ οἵ, Θομ ποι ἀουὶ 
ἴοχ. συ. ν. χορός. οπιπΐηο Πᾶθο γοΧ 
5ΘΙ16ΠηῚ 5ἰνθ οὐ πμθὴι ΥΘΥΠΠῚ 6] 115- 
ἀθπὶ βϑμουῖβ βσηπααί, Ὑδεας Ρ. 
8, 6. εἄ. 71460}5. ὁ λοιπὸς τῶν κα- 
λάμων χορός: εἔ Ρ. 20. 5θαιι. ἑκά- 
στη πλευρὰ τειχίου --- κατάστεγος 
ὑπὸ χορῷ κιόνων. 4πο Ἰοσο 7646 0Ὁ- 
β'ια5 ἰααάδὶ 1}πα ἘμαΘ ΑΓ ΠῚ ΑΠΊΟΥ͂. 
ἴϑηι. 8. Ρ. 96. χορὸς ὀδόντων λευ-- 
κὸς, αιιοα 5 πη} }]πιὰπὶ Βιΐς Αὐἱ- 
βιορμδηῖϑ αϊοῖο. θε]8η} Μάγσοεὶ!. Ιη- 
βογίρῖ, 1 Β6 51}, ν. 501. χορὸν ἡμε- 
ρίδων : 101 δα] πιαβίιιϑ: χορὸς κιό- 
νῶν ἴπ Ἰεσὲ φιδάδηι Οομπβίδητϊηὶ 
αοίθδ σοἰμιπτιάτιετα ν᾿ οσδίαγ. "ἢ 

511. Ρθυρθγαπῃ 8. πανδοκεύτρια 
δὲ πρὸς Πλαϑάνην ϑεράπαιναν εἰασ.: 
Ὠθάι6 Θηἶπιὶ 81 0111 μαεο εβῖ, βϑὰ 
οἰ ἴρδα σϑιροηᾷ, δἰζοχί5 νἱ- 
οἶδ οἵ διηηῖοα, 

514, κακὸν ἥκει τενὶ ποι οὶ 
αἰϊομῖ πιαίμτα ἱππιτμῖτιθξ, 568 τιοῦ (5, 
αἰ πιΐδιὶ, τὐὖὖ οἱ ρϑιϊο ροβί. 118 
Θηἶπιὶ δε σα 5. 1116 ΞαΘΡ6 ῬΟΏΖΠῸΥΣ: 
νίας ΕἸβομοΥ. δα Ὑν6]]ου, 9, Ρ. 990,, 
ΒΥ, δα ϑὅορῇ. Α͵]ας, 945. σο! Πρ σα 
αὐΐθι 14 Χϑη α5 6 νοσϑ οἷ νοΐ 
ΘΑ ΡΟΠΑΥΙΠῚ Ροὐἶ , αἴ ΡΥῸ 86 μᾶθοὸ 
ἄἀϊοιϊὶ, Β, 

515. 1, 6, νἱρίπεϊ ζγμϑέα σαγπὶβ 
οἴίχαρ. νῖάθ, 4188 ἀ6 μδοὸ β]ρηη- 
οδέϊοηθ σθαι κρέας ποίανίπιιι5. δα 
ΡΙαΐ, 1188, --- Κ, οἵ, 475. 

516. εἷς φαϊάδπιὶ 1071 ΑὐἹδέορ, 
δὲ Ῥο]]ιχ 9, 64., «πιο5 γϑοῖθ βου 
βυηΐ ΒΥ, δὲ 8} 60 βαϊξογεβ, ψΌ]σιὶ8 
οοὐΐσπαηι οοπ]ιποίϊη ἀνημιωβο-- 
λιαῖα, φιια6 νοχ Π1Π1]]. πι οἴ τ, ᾳιοαᾶ 
Ἐ. δηποίανς, ἀνὰ Ἰητογάμππι 6556 
ῬΑΥ ΟΆ]Ά πα ἀϊεισίρυείναπι, ΓΒ Ύδτη- 
τηαιϊΐοΐ Ἰοφαπηΐιγ, οἵ βθηδιι δϑααϊ- 
ῬΟΙ γα Ἰαϊΐπαθ νοοὶ δέπϑιί, 

418, οὐ προσεδόκας με γνῶναί 
σε, ἐπειδὴ κόϑορνος τοῦ “ιονύσου 
ἐστὶν, οὐ τοῦ Ἡρακλέους, 8, 

. 519, κοϑόρνους. οἵ, 47. ὁτιὴ 
κοϑ. εἶχες, 40οὸοὰ Περερδβ οο- 
ΤΠ ΌΥΠΟ5, 4105 ᾿πάπιθυθ ΡΟΌ5565, 8] 
οοπιπιοάιμπι 65561. αὐ πη ἔδ0]15, 
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τί δαί; τὸ πολὺ τάριχος οὐκ εἴρηκα πῶ᾿ 
Π4. μὰ 47, οὐδὲ τὸν τυρόν γε τὸν χλωρὸν, τάλαν, 

ὃν αὐτὸς αὐτοῖς τοῖς ταλάροις κατήσϑιεν" 
κἄπειτ᾽, ἐπειδὴ τἀργύριον ἐπραττόμην, 
ἔβλεψεν εἴς μὲ δοιμὺ, κἀμυκᾶτό 78: 

595.,34.τούτου πάνυ τοὔργον᾽ οὗτος ὁ τρόπος πανταχοῦ. 

ΠΑ. καὶ τὸ ξίφος γ᾽ ἐσπῶτο, μαίνεσθαι δοκῶν. 

590. τὸ τάρ. οὕτως ἔλεγον ᾽4τ- 
τικοὶ, οὐδετέρως, -- 5, 

521, τυρύν γε τὸν χλωρόν. 
δὶς ΑΥ1Ο] νοσαρθϑηῦ οαδόμπι τϑοθτι- 
ἔθπα, τι σοηβῖδί οχ Ρο]]ιιοθ, Αἴπθη, 
δ᾽ 4|115,,. 4ιογιπι ἰἴοσοα ΟΟΙ]]οστῦ 
Μϑυγβῖις 1,6οῖ, Ατί, 1, 8, ο, π|ῖ. 
ζ͵ -- τάλαν. ἘΕΥΒΟΒΙ]π, : σϑσοτσι- 
ἐθπι σαξθώπιγ {θα οἴέπιὶ σατιΐδέγο α6- 
νοτανὶέ ἱπιρτούιις, αιιαςὶ Ἰδσιββϑοὶ 
τάλας, εἰμι οΥ Οοηζ,: απο ποτὶ 
ἄθπι {γιίδοΐλεοτι Καϑθ τιϊομξ, 1261) τπὶ} 
ον 1 αϊπεπιοί απ ἔτ σϑθτι παῖε σαπιῖ 
ἰὁπι Κογῦ. ΨΥ ΟΚοσιιβ πθϑοῖο {πιὸ 
πιοάο τἄάλάν 6886 σνοϊεῖϊδ ὁ «νεῆς 
γοββίιιβ τρθλθ τπΐγ, απο οϑὺ παρα- 
τραγῳδοῦντος. Ἴδῃ, ΕΔΌΘΥ, (ου- 
οἴοῃ, 194, τάλαν δοοὶρὶξ ῬΙῸ τά- 
λαινα, εἴσιῦ Ἰθ1άθπι 190, μέλε ὑτὸ 
μελέα, αιιοα ἀρ, (οπιίοοβ ἔγθαιιθηῖῖ 
ἷπ τισὶ 6556 δἷΐ: π866 ἴδιηθη 6715 
ἰ15115 Ψ6] τπιη]στιπὶ ΘΧΘΙρ] πηι, αιιοά 
4υϊάθπι σουίαπι 511, ργοΐοσέ, αιι88 
ομπι 1 5101, ἃ ΥΕΥῸ ΠΟῚ 8 Υτα- 
νΟΥΙΣ, ορίπου, ααὶ πππο Ἰοοιπι 
αἰἴξβοι απ 6556 δχἰβεἸπηαν ουΐτ, τάλαν 
ἴοτίθ βουϊρίο ρτὸ τάλας; «πο δὰ 
αὐτὸς γϑξθγθη αι, γ6]; αποᾶ πιᾶ- 
1, ῬΥὸ τάλαιν᾽, οἴπὶ ἃ ΡΥ ἀξ, 
εἱ οομῖτγδ, βϑθρῖι5 ροϑβίξαπι ἀθρυθ- 
πο ἀδέιτ, δ ΧΆΤΟ δροβίγορβιεβ 
ἩΘΟ] ραν, ἴῃ οοὐά, οἵ, 597. εϑβῖ 
οἱ ἴογεῖα ν]8, 48. 5:1 ρΘΥΘ τ Βᾶπο 
αἰ Πα] αῖθπι: ΘϑΠΊ 116 νἱϑ πὶ ΤΟ} - 
εἰγοῦ Απαᾶγσθας Ὠῖνι5., οὐ]ι5 ᾿πέοτ- 
ΡΥθίαιῖο Αὐβίορ 815 Ἰαιϊηα Ρδ7- 
θᾶγα αι θη δϑὲ ἴθι ἱπθρία, θὰ 
ἴαπιθη 6]115,) φαΐ νου θτιπὶ νΘΥθῸ τϑα- 
αἸΔ δ , τὸ σθυίο ξοῖγα ΡΟ 5515, αὐτὰ 
[6 ρουῖς 1π 8ιι|5 σοαα,: πᾶπιὶσομ]6- 
οξονῖβ πα] 5556. Βομτπι νἱγιιπ., 
ΠΟ δϑὲ χιοα ογθάδϑηλιβ, [5 ἰσὶπ 
ἴὰΥ: τ πϑῴμθ οαδοιέσπι τϑοθηέοπι τηῖς- 

852Γ57 {μοι σμπ ἱρδὶς σαϊαΐδιῖς ἄφυο- 
χασεῖ, κατήσϑιες,, τι ἴῃ τάλαν Βδε- 
Οἶτι5 Τα 6111 σ αὔτ: Φα8ην ᾿Θ ΟΊ ΤΟ ΘΠ], 
ῬΕΥ 58 Π0ῃ “ἸπδΙη» νῈ] 16 πὶ 14 αἱϊ- 
4πὸ ΠΡΥῸ ΤΘΡΘΥΪΓΤΊ, 

522, εἷς ρδμθ ΒΟΥΘ,, πθατι8 8]1- 
ΤΕΥ Α ῬΑΥ]5,,) πὶδὶ αιιοα τοῖς 1] 
οπλΐδβιιι οϑὶ, σαρίμπι 1ΠΠπ|ᾶ ἃ Ρτδε- 
δταββο αὐτοῖς, εἰοραπέθπι βοσίρία- 
ΥΆΥ ἸποΥῖο, Βτ, 81] ῬΙ ΤΙ πιούιιηι 
οοαά, ὃν οὗτος αὐτοῖς εἰς. ῬΥδο- 
τα]1, τ βοθηξαῦ ΠπΟμπἢ Π 8 τ Πα6 5 
γνόράθι]4, νοὶαῦ ἀρ, ϑορῃοοῖθπι 
ῬΒΠΟοΣ, 1948, απεϊσχαὶ ΠΟΥ Ππαροπὲ 
αὐτὸς; 584. ΒΥαΠΟΚΊΘμτι5 ᾿Θπιθη ἀϑὲθ 
οὗτος, εἰς, δϑὺ διυίθη αὐτὸς δοΐμς5.. 
φαθηχαδπι δἰ ρδώπι 5 δ] Ποατα 
Ῥοΐεβί, 4ιιο ΔΡτΠπι5 ΟΡΡΟΒδΙαΥ αὖ- 
τοῖς, 5 φαϊάρθηι τϊτγατη ἔαϊξ, Ἰρϑατπι 
Ἡδεγοαΐθπι 8660 ΔρΡΡθίθυβ ἴδπὶ υἹ- 
161} οἰριιηι, 5. αὐτοῖς τοῖς ταλ. 
ἔτι ὄντα, φησὶν, ἐν τοῖς μικροῖς 
καλαϑίσκοις. 

528, ἔπραττ, ΧοπΟΡΙ, Μεπι, 
ϑ00Υ, ΡΟΝ ΗΝ ἐθαυμάζετο ὃ", εἴ τις 
ἀρετὴν ἐπαγγελλόμενος ἀργύριον 
πράττοιτο. ἘΞ ζὴ Βδὲ 

σῷά, εἰς μὲ ϑιῖάδθ οοά, Ὅχοη. 
εἴς μὲ πα, νυΐϊσο εἰς ἐμέ, νἱᾶθ 
ΗΥπ,, δᾶ ΕἸΥῚΡ, ΒΑΟΟΘΉ, 1053. (9380.), 
ποῦμε: ΑμΐΠ0], Ῥαϊδὶ, 8, Ρ. 814., 
105 88 Γρῃῖρ, Τϑῖγ, δά, εἰς, 

5.25. οὗτος -- παντ. τὸ τρώ- 
γειν καὶ μὴ διδόναι, φησὶ, τὸν με- 
σϑόν. τοῦτο δὲ ὁ ΞΞανϑίας, ἐπαί- 
ρῶν κατὰ τοῦ Ζιονύσου τὰς γυναῖ- 
κας, 8. 

596. μαέν. δοκῶν, καὶ παρ᾽ 
Εὐριπίδῃ μαινόμενος ὡς (ΞοΥΡ. ὁ) 
᾿Ηφακλῆς, καὶ σπῶν τὸ ξίφος. πρὸς 
τοῦτο οὖν παίζει. ὃ. χορὸν ὀδόντων 
οἰΐαπι αἰ σπτιη ἀἴθοτδ οὐ, Κάμη. 8. 
Ρ' 871. τποπτῖὶ Ὠϊπα, 

--α«τὦῳ 

6..... 



ΒΗ ΡΑ ΧΟῚ γι 

Π. νὴ “ἴα, τάλαινα. 
ΠΑ. νὼ δὲ δείσασαί γέ πω 

ἐπὶ τὴν κατήλιφ᾽ εὐθὺς ἀνεπηδήσαμεν 
ὁ δ᾽ ᾧχετ᾽ ἐξάξας γε, τοὺς ψιάϑους λαβῶν. 

580.,3.4. καὶ τοῦτο τούτου τοὔργον. ἀλλ᾽ ἐχρῆν τι δρᾷν. 
ΤΠ. ἴϑι δὴ κάλεσον τὸν προστάτην Κλέωνά μοι. 

Π4. σὺ δ᾽ ἔμοιγ᾽, ἐάνπερ ἐπιτύχῃς, Ὑπέρβολον, 
,ὉὋ΄ 9 ᾽ Ἁ 2 ; 

᾽ αὐτὸν ἐπιτρίψωμεν. 

1. 
ἊΣ " , ξ 

ὦ μιαρὰ φάρυγξ, 
ὡς ἡδέως ἄν ὅου λίϑῳ τοὺς γομφίους 

585 
4. 

538. κατήλιεα. ἨδΡγοΝ,, πιο-- 
ΠΘηΐΘ ϑΡ.: κατήλιψ, μεσόδμη, με- 
σότοιχον, δοκὸς ἢ ὑπό τινὸς βα- 
στάξουσα τὸν ὄροφον. οἱ δὲ ἐκρίω- 
μα τὸ ἐν τῷ οἴκῳ, ὃ καὶ βέλτιον. 
ΒΥ, δωρθγίοσοπε οοτιεϊρτιαξίοτιοπι. 
ὙνΦΙΟΚου, : ὠπὰ σργαπροη ἠωγεὶρς 
{τι Τ 6 Ἰβοἀοτιετ μ᾽ Λίπιατί. 

529, ἐξάξας Ρτο ἐξάξας Ῥυἦπιιιβ 
ἄδαϊε ΒΥ, δἰιοίοσ Κὶ, 8.: τὰς (51ο, 
τὸ ΠΡΥΣ ΑὐἸϑ[οΡἢ, ΡΥαθίοσ ὦ, ἴῃ 
4110 Ἰερίταν τοὺς) ψιάϑου ς, οἷον 
καὶ τὰ στρώματα τοῦ πανδοκείου. 
ἐν δὲ τῷ Καλλιστράτῳ (πεῖχιιο 
5080]... τ ποιοῖ Ὀακοτ, ) γέγρα- 
πται τοὺς ψ., καὶ ὅτι σεαημείω-- 
ται τοῦτο, ὅτι ἀρσενικῶς εἶπε. πιο- 
ἴανὶ πος ἐἰϊδπὶ ϑ1ά δεν, ψεάϑου, --- 
φίαϑοι ρΡγοργίθ βιιηΐξ ϑέογεαθ. β]οβ- 
586: ψέαϑος, 6565. τπαέέα. ΤΠ θο- 
Ρμγαβῖ, Ηἰϑι, ΡΙ απ, 9, 4. ψιάϑους 
δὲ ἐκ τῶν φοινίκων ̓ πεπλεγμένας, 
1ά θη πθρθ ψίαϑος, «ᾳιοα φορ- 
μός: νἱά, 8001, Ὑπιογά, δὰ ν, 
φορμηδὸν 8, 75, Ῥτοϊπάς οδεὲ νἱ]6 
δθπιιβ βταβ]]. Ἐ δ. 
.580, ἀλλ᾽ ἐχρῆν τι δοᾷν, 5. 

τὸ δὲ ἀλλ᾽ ἐ. τι δρ. δύναται λαὶ 
ὴ γυνὴ λέγειν, ( δρῶν.) ἀντὶ τοῦ τι- 
μωρήσασϑαι. ΠΟΩ πᾶ], πὶ ἐχρῆν 
δοοϊρίαϊατ Ῥτο χρὴ; τὰξ ΡΔ551Π|, 
τὰ δου θη άπ τη0 θποῦθ: --- 
δοῦν. ἴθϑιε εἴς, αἰτεσὶ σαιροηαθ πᾶθο 
τυ ἴῃ ὙΘΟΘΠΙΙΟΥΡ 5 ΠΙΡΥῚΞ, 

5951. 81} 0 1118 6 αἰοῖξ, θαμὰ Θομηἶτα- 
ἴδρ, 8. τὸν πρ. Κλέωνα. ἦν γὰρ 
ἀποθανὼν τότε᾽ τὰ δὲ δράματα 

κόπτοιμ᾽ ἂν, οἷς μου κατέφαγες τὰ φορτία. 
ἐγὼ δέ γ᾽ ἐς τὸ βάραϑρον ἐμβάλοιμί σε. 

παϑ' ὅδου νῦν. Κλέωνα δὲ τὸν 
(βυρσοδέψην, εἰς ὃν γέγραφε τοὺς 
ἡππέας. (ον ΤΗπογα. 8, 86. οἱ νἱ- 
ἴδγὰ ΑΥἸβιορ μι η18, ) Ὑπέρβολος 
δὲ, εἰς ὃν καὶ Εὔπολις ἔγραψε τὸν 
ΜΠαρικᾶν, ἀπώλετο δὲ περὶ τὴν Σά- 
μαν; πολεμούντων αὐτῷ τῶν Ζα- 
μίων, ΤλΆΚΘΥ, : ΡΥΟΡΥῚΘ προστάται 
ΑἸΠΘμΐβ ουαμΐ ῬϑίγΟΙ τῶν μετοί- 
κων, τ ϑ14, εὐ Ηδυροοῦ, 461184- 
μὰς Υ, Η,12, 483, ἐπτυ] θη 5 {4ιι05- 
ἄδιη ἀεδπιαροσοβ οἱ οὐδίουθβ, οἱι- 
7αβπιοαϊ οὲ ΟἸθοὴ ογαΐ, νοσαΐ προ- 
στάτας τοῦ δήμου: 4116 5 σηϊΐοα- 
ἀΐο πὶσ φιοσιιθ Ἰοσιπὶ ΠΡ Θ. ροί- 
ε5ὲ οἴο, 

5323, Ὑπέρβολον, οἴ, 514, ἢ, 
ν, εἰ Εαιι, 1859. (1874,) Κ, Ηἰς 
οἰΐαπι νἱνιιβ ΠΟ ἹΠΕΙΙΟΥ ἔιασγϑΐ 
ΟἸδοηΘ, δὲ βᾶθρϑ ποίϑίιυ ἃ Οὐμῖοο, 
Ἐχψα, 1998, (1515.) ἄνδρα μοχϑη- 
ρὺν πολίτην, ὀξίνην Ὑπέρβολον. 
26... Δαὰά, Τπαογα, 8, 78, εἱ ΡΙαΐ. 

ἴῃ ΑἸἹΟΙ͂Ρ, (ς, 13.) ἀρὲ νἱα, ἀαοι 551- 
τλιι5 ΒΈΗγ, Ρ, 127, 56411,} Οὐπ2, 

538. οοὐ, Ῥατίβ, φάρυξ, 
584, βϑαιι. ῬΒτΥ πΊ μι 5 Οὐομα, 8Ρ. 

Ατῆθη, 9, ρ. 52. τοὺς γομφίους ἅἄπαν- 
τας ἐξέχοψεν (ἀθμιο5 Π]ΟἾ ΓΘ 5 οχ- 
Οἰιςδῖ} Ομ Π65}; ὥστ᾽ [ὥστε] οὐκ 
[π|0 Ἰποῖραυθ ὙἹάθίοΥ ποντ5 νοῖ- 
δι, 1, τ, 9.7 ἂν δυναίμην Ναξίαν 
ἀμυγδάλην κατάξαι. ἜρνΘΣ- φορ- 
τία. ψωμοὺς. κρέα; τυροὺς, καὶ 

τἄλλα. Β.: φορτ. ἢ". 1, ἀϊσαπίαν 
εὐμία. αἱ ϑᾷθρ6 ομπΐηο γι θγοεδ. 

586, βάραϑρον ἀϊοῖιι8 ΑΙἰΠπ6- 
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ἐγὼ δὲ τὸν λάρυγγ᾽ ἂν ἐκτέμοιμί δου, 
δρέπανον λαβοῦσ᾽. ᾧ τοὺς κόλικας κατέσπασας. 
ἀλλ᾽ εἶμ᾽ ἐπὶ τὸν Κλέων᾽, ὃς αὐτοῦ τήμερον 
ἐκπηνιεῖται ταῦτα προσκαλούμενος. 
κάκιστ᾽ ἀπολοίμην, Ξανϑίαν εἰ μὴ φιλῶ. 
οἶδ᾽, οἶδα τὸν νοῦν. παῦε, παῦε τοῦ λόγου" 
οὐκ ἂν γενοίμην Ἡρακλῆς ἄν. 

ὦ Ξανϑίδιον. 
μηδαμῶς, 

καὶ πῶς ἂν ᾿Φλκμήνης ἐγὼ 
υἱὸς γενοίμην, δοῦλος ἅμα καὶ ϑνητὸς ὦν; 
οἶδ᾽, οἶδ᾽ ὅτι ϑυμοῖ, καὶ δικαίως αὐτὸ δρᾷς" 

“Ἂ μὰ [4 3 Ἂ φ ,ἅ ᾿ 

καν εἴ μὲ τύπτοις, οὐκ ἂν αἀντείποιμί δοι. 
3 39Ἀ δ - - 2 9 , [ὦ 

ἀλλ ἣν δὲ τοῦ λοιποῦ ποτ ἀφέλωμαν χρόνου, 
5 

πρόῤῥιξος αὐτὸς, ἡ γυνὴ, τὰ παιδία, 

τὶς ἴσοις 8116 βῇοϑβιιβ, ἴπ σιιθι ἴα- 
οἰπογοβοβ πουλὶ ἀδηιπηαῖοβ ρυϑθο]-- 
Ρἰταραπέ, αὶ εὲ ὄρυγμα πιποαρᾶ- 
μαΐισ, νἱᾶ, ΝΜΙΘυΣΘΙ Αἰΐ, Τιθοῖ, 1, 
95, Βγ. 

587, ὙΠοπια5 Μαρ, λάρυγξ' ἡ 
τῶν σιτίων εἴσοδος (518 561 ἴδιι- 
565). φάρυγξ' ἡ τῆς φωνῆς διέξο- 
δος εἴς, Εχ Β, 

588, κόλικας, ἢ ἄρτους, ἢ ἔν- 
τέρα, (Ρ8π65 πηΐπουθβ, ν]θ, 4105 
Ἰδιιᾶαὶ Τιπηαπη, δὰ Ζοῃ, 9, 1999, 
ΒΥ, ραγιθα ϑμσοϊπογιίοθ. Ἐπ ΒΒ.) 
τὸ δὲ ᾧ οὐ πρὸς τὸ δρέπανον, 
ἀλλὰ πρὸς τὸν λάρυγγα. --- πατε 
ἐσπ, κατεβρόχϑισας, 8, 

540, ἐκπην, ἃ ἔφαγεν ἡμῶν, 
ἀφελκύσει. ἀπὸ τῶν τὴν κρόκην 
μηρυομένων εἰς πηνία, --- εἰ δὲ διὰ 
τῆς οἱ διφϑόγγου γράφεται (ἐκ- 
ποινιεῖται, τὖ Βάτοος, δὲ 4}11 2 
ἃ πῖϑηῖ 1,), μετὰ τιμωρίας ἀπαιτή- 
σει. 8. Ἤδβυοῖ,: ἐκπηνιεῖται" ἐκμη- 
ρύσεται. ἴάθπι: πηνίον, πανού- 
μλιον, ἢ ἄτραχτος, εἰς ὃν εἰλεῖται 
ἡ πρόκη " ραπίομία εἶνθ ζμδιιβ, οἱ 
Ζίϊωπι ἱπυοϊνϊεμγ. Ε 8. 9ὲ. Β6. Ψοβ8.: 
εἰογ ἤδιῖς τιοοῖ Τογ σϑτίολε άπε αἰἰ6- 
ϑέτι ραηζοῖ Γίαμδοῖ, αὐτιρζοπ τνὶτά- 
- προσκαλ. ἐγκαλῶν, εἰς δικα- 
στήριον ἕλκων, κατηγορῶν αὐτοῦ, ὃ. 

δάϊ. ἐνταῦϑα φοβούμενος ὁ “1ιύ- 
γυσος ὑποκρίνεται φιλίαν πρὸς Ξαν- 
ϑίαν, ἵνα πάλιν ἩΗρακλῆς γένηται; 
καὶ αὐτὸς ΞΙανϑίας κελευσϑεὶς ὑπὸ 
“ιονύσου. 8. 

5ά8, μη δ. πεϊτιίπιε ἰδέμο αἰχογὶδη 
ο Χαπελίδβοθ. ΕὙΒΟΒ]Η, 

ράάφ. καὶ πῶς ἂν ᾿4. ἅπερ πρὸς 
αὐτὸν ὁ Διόνυσος πρότερον ἔλεγε, 
ταῦτα λέγει καὶ αὐτὸς εἰρωνευόμε- 
νος καὶ παίξων, 8, οἴ, 495. Ξε6σα. 

549, πρό διξον Αἰἰοῖδ χααῖ-- 
οἰειδ.), {μπιάϊεμα, τδ ΘοΡΕ. ΕἸ. 768.» 
ἘΠῚῚΡ. ΗἸρΡΡ. 685., Απαοοϊά. οταδῖ, 
1. Ρ. 946. (Βεῖθκ. Οτδῖ. ουύ. 1. 4. 
Ῥ- 72.) τββϑρίοιῖ δα 7.15) υσϑπ αἱ ἕοτ- 
χα] απ ἴῃ Ππ6]10115. ΠΘπιοβίῃ, δαν. 
Αὐϊβίοου, Ρ.413.: πρῶτον μὲν διεξ- 
ομεῖται κατ᾿ ἐξωλείας αὐτοῦ καὶ 
γένους καὶ οἰκίας, ὁ τινὰ αἰτεώμε- 
ψος εἴργασϑαί τι τοιοῦτον. (15, 4π| 
ΔΙ Ζα πὶ σϑθα15. δοοιιδαῖ ἀρ. ἄσθο-- 
Ῥαρίϊαβ.) πιοχ: ἀλλ᾽ ἐὰν ξξελεγχϑῇ 
μὴ λέγων ἀληϑῆ, τὴν ἐπιορκίαν 
ἐπενεγκάμενος τοῖς ξαυτοῦ παεσὲ 
καὶ τῷ γένει. Απτίρμοπ, οΥ. 14. Ρ. 
Φ08. (6α. Βιοίβὶς, τ. 4. ρ.. 709.) ἐξώ- 
λειαν αὐτῷ καὶ γένει καὶ οἰκίᾳ τῇ 
σῇ ἐπαρώμενον εἰο. Ε 8ρ. ἴΐᾶ ΡΘΥ 
Ἰοσιπι δά ]θθοθηβ Βϑοολι57), ἴδη- 
4ᾳ8πὶ ΡδίοΥ ἔα πΉ11188. 

. 
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560 καἀκιστ᾽ ἀπολοίμην» κἀρχέδημος ὃ γλάμων. 

ΞΑ. δέχομαι τὸν ὅρκον, κἀπὶ τούτοις λαμβάνω. 

ΧΟ. νῦν σὸν ἔργον ἔστ᾽, ἐπειδὴ τ» 4: σε. 

τὴν στολὴν εἴληφας, ἥνπερ εἶχες ἐξαρχῆς, πάλιν, ἰ.1. ο’ 

ἀνανεάξειν σαυτὸν αἰεὶ; ἰ, ἃ: 

555 καὶ βλέπειν αὖϑις τὸ δεινὸν, τοῦ ϑεοῦ μεμνημέ- 
γον; τι ος: 

5. ῳπερ εἰχάξεις σεαυτόν. εἶ δὲ παραληρῶν ἁλώσει, ἰ. ἰ. 

καὶ βαλεῖς τι μαλϑακὸν, Ἐς ταν Ἐν 

αὖϑις αἴρεσθαί σ᾽ ἀνάγκη τις πάλιν τὰ στρώματα. 
ἐς γρς 

ΞΑ. οὐ κακῶς, ὦνδρες, παραινεῖτ᾽, ἄντ. 

5660 ἀλλὰ καὐτὸς τυγχάνω ταῦτ᾽ ἄρτι συννοούμενος. 

ὅτι μὲν οὖν, ἣν χρηστὸν ἢ τι, 

ταῦτ᾽ ἀφαιρεῖσθαι πάλιν πειράσεταί μ᾽, εὖ οἶδ᾽ ὅτι" 

5 ἀλλ ὅμως ἐγὼ παρέξω ᾿μαυτὸν ἀνδρεῖον τὸ λῆμα, 

καὶ βλέποντ᾽ ὀρίγανον. 

550. 8.: ὁ γλάμων. ὃ ἔχων λή- 
μας, ὁ ἀκάϑαρτος, παρόσον ἐρώ- 
μενος, φασὶν, ἣν 4ιονύσου. (92 'πιο 
τἱαϊσ]α αἀἶταθ ᾿πιρυθοδίϊοηι δαπιῖ- 
βοθὲ Ασυομθάθηγαπι, Π1}1]} δα 56 ρϑῖ- 
τἰηθηῖθπΣ, Ρτορίθυθα χιοα οἱ πλ8]6 
γα], τὸ σαρτα Ομοσιβ 3894.) εἴο. 

551. ἐπὶ τούτοις, λαο οοπαϊί- 
ἐΐοτιε γ τὶ ΑΥομθαθηλιβ ραγθαΐ, 

552. Βοηιπὶι δηΪΠλιι ΠΘΡΘΥΘ 
Χαμιμίαπι Προ ὲ ΟΠογσιι5, οἱ ρϑῦβο- 
τ 817) 4τι8πΔ ΘΘΡοΥ,, ΗδΥοι]15 ἔοτ- 
ΠΟΥ βιιβι ΠΟΘ, ὯΘ ὙΥβιι5 θ8]).18Π- 
ὅ66 5ἰπὶ βατοίηβδθ. Οἱ σσδίϊαβ δοὶξ 
ΞΘΥΨΊΪ15, 5646 Ἶδπὶ βροπίθ 14 
ΟΟΙ 5111 οσορίσϑα αἀἰοϊὶ, --- Ηδθο οὑπὶ 
γουβίριιβ 499. 5614. Υοβρομάθυθ ρὰ- 
ταὶ ΒΥ... ᾿θπιουθ πογϑνΐϊ, ἁλῷς 5οτὶ- 
Ῥεηβ βεοσπάμπι ρϑιιθοδ οο66,, 5ϊοιΐ 
110 ἴῃ Ἰοσο μεταστρέφειν ΡῬΥῸ με- 
ταστρέφεσϑαι, ἀερταναῖ!ς ααΐάεπι 
ΤΑΘΊΥ]5. 

555. τοῦ ϑεοῦ, Ἠδγοι]15. 
,556. βδεᾳιι. παραληρῶν. ἀἄγε- 

νὲς τε ποιῶν, καὶ οὐ τῆς Ἥρα- 
κλέους σκευῆς ἄξιον. 8. βαλεῖς; 
ἐμβαλεῖς, 81 αἀἀε5 δἰ’ ᾳυαϊὰ ἴσηδ- 
νἶδο. 

561. ἤν -τ-τι, εἷ φυϊά σοπιπιοαϊ 
δα πιθ ἰπ46 χϑράιπαάδι, χοᾶ γγϑιι8 
ἩδΥο]15 ρΡουβοηδπι βιιϑοὶρῖο, Β. 

δ6ῷ. ταῦτ᾽γ) ογπϑίιιπι Ηδγοι- 
]διιπΠι, 

56ά. ὀρίγανον. δριμύ’ τοιοῦ- 
τον γὰρ τὸ φυτόν. 8, οΥράπιιπι; 
Ἰοδίοπ, ἴδουπάαπι σΘη5 ρ]πία- 
ταηι, δα φιοά αἰοίαπιηι5 μου ποῖ, 
οἵ πᾶσα (μάρον βοοῤδάταιμεν, οἵ 
διιδύδοιιδ (ΟΥ̓ σϑπμη ΠΠ8] ΟΥ̓Δ 5 
Πα)οτγατιἀοδέοτι). ῬΙΪαῖι5 Η. Ν. 21, 
7.: απιαγάοοβ ὥογε8 μαδθὲ οἄοτγο5. 
Οδι}]]. 62, 7. σμανδοίεοχιἐϊα ἀαπιαγαςὲ 
Πῶονος. οἵ. ΒΙΠΟΥΡΘοΚΙ ΕἸοτα ο1458. 
βαρρ. 154. ξβθαᾳ. εἰ, αιιοβ Β. ἰδιι- 
αἱ, Ὠϊοβοου. ῷ, 38.. ΡΙ]η. Η. Ν, 
90, 67., ἱπίεγρρ. Αβ]ίδηὶ Η. Αη. 
6, 19. ΤΗΘορ γδβίμβ, πποπθπίθ 50.) 
Η. ΡΙ. 1, 19.. φιο Ἰοοο ἀθ νατῖθ- 
ταῖθ βιισοογιπι δρὶξν 81105 νυ] Π05085 
6556 εἷϊ, δ᾽ϊοβ ρίπριιθβ, 81105 ἀ}]- 
ο65; οἱ δὲ δριμεῖς, παῖ, οἷον 
ὀριγάνου, ϑύμβρου, καρδάμου, 
νάπυος. ἱρϊταῦ οοάθπι βθηβι Οοηλ- 
οὐ αἰχὶς Εἰχιι. 628, κἄβλεψε νάπυ, 
αὶ 8. καὶ ἀνέβλεψε δρεμὺ, εἴ  65Ρ. 
458, βλεπόντων πάρδαμα. οἵ. 58- 
φῬύὰ 594, 
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δ6δ δεῖν δ᾽ ἔοιχεν, ὡς ἀκούω τῆς ϑύρας καὶ δὴ ψόφον. 
41. ξυνδεῖτε ταχέως τουτονὶ τὸν κυνοκλόπον, ἡ τ 

ἵνα δῷ δίκην. ἀνύετον ! 
ἥκει τῷ κακόν. 

ΞΙΑ͂. οὐκ ἐς ἀυνθκας: μὴ πρόσιτον! 
εἶεν, καὶ μάχει; 

ὁ χνῤόπδαι χὠ Σμεβλίας, χὠ Παρδόκας, 

χωρεῖτε δευρὶ, καὶ μάχεσϑε τουτωΐ. 
5.2 »"ὝἭ 

211. εἶτ᾽ οὐχὶ δεινὰ ταῦτα, τύπτειν τουτονὶ 
χλέπτοντα, πρύς τ᾽ ἀλλότρια; 

μὴ, ἀλλ᾽ ὑπερφυᾶ. 
41. σχέτλια μὲν οὖν καὶ δεινά. 

καὶ μὴν, νὴ Δία, 
εἰ πώποτ᾽ ἦλθον δεῦρ᾽, ἐϑέλω τεθνηκέναι, 
ἢ κλεψα τῶν σῶν ἄξιόν τι καὶ τριχός. 
καί δον ποιήσω πρᾶγμα γενναῖον πάνυ" 
βασάνιξε γὰρ τὸν παῖδα τουτονὶ λαβὼν, 

566. Ἀ6αϊν ἴδηι Αθδοιῖις, οη1 ἷπ-- 
ΣΘΥΉΔΠ1}}115 ἸΟΥΑΥΪ5., απ 56. ρϑ610 
Δη16 ἀἸοοθ ας ἐασγθ Δα δύοθββθη- 
ἅδῃ ΕΟΠΙπ8πηὶ οἵ ΠΠΠΙΥΘΘΠΔΠΙ, -- 
136. γηοηβίγαϊ 115. Χδηϊίδηι. ἔδη- 
Ζδπι ἈἨθγοι]θπι, 41 ΟΘΥ ΘΥ. 
ΕΔΗ ΘΠ Πιογδῦ ξιιγαίι. Β. 

567. ἥκπει τῳ κακόν, ὁ Διόν. 
τοῦτο λέγει, ὅπερ περὶ αὐτοῦ καὶ 
ἐΞανϑίας ἀνωτέ ἔρω. (514.) ἀμέλει 
δώσει δίκην. ἡσυχῇ δὲ ταῦτα λέ- 
γξι. ὃ. 

568. εἶεν, καὶ μάχει; φιῖα 
δἰΐαπι ρρπαδ9 εἶεν, ἄγε δή. νὶαθ 
ΜΠ ΡΟΥ 6, Θύτ δε 

560. γιοπηΐπα ΤΉγδοία. Β.: ΝΙη- 
Υι ΠΊΔΠΟΙρία ΟΥ̓ΘΘΟΟΥΊΠῚ 58606 
ΘΥϑαὶ ΤΉγδοῖαθ βεἰγρίβ. ντ86 Πδτο- 
πιο οΥ. ΟΘΞο ἢ, τι, Ζιιδὲ, 4. ὅοἷαν, 1ἢ 
Οτὐίθοῖ, Ρ. 78. Β. 

571. τύπτειν τι "λέπτοντα. 
ἸσοηοΘ., Ππᾶ5] 0) 811 {ΑρΡΊῚ απ 
ΣιυιγΑΥῚ. τἹἀἸοα πὶ 658, ααοα 50}- 
Ἰοῖν πρός τ᾽ ἀλλότρια (δι 118 5ουῖ- 
Ρϑηάιιπι δϑὶ βθοιπάπηι νοὶξ, οδαα,, 
101) Ἐλέπτοντα πρὸς τἀλλότρια ΟΠ 
ΒΥ, ΑἸ Π|5 6416), ργαοδογέϊηι αἰΐοτια; 
{π10. βρηϊποδὶ, Χδηΐ δηλ οἰΐδπὶ 
ΣΙ͂ΡῚ ἀοπλῖο 58606 8114τἰὰ δι] ατι- 

οούθ, οπρὸς Πἰσς ναῖοὶ προσέτε, καὶ 
ταῦτα." Βγ. ΟΚΘμοΡΕ. 8, 2, 2. πρὺς 
δ᾽ ἔτι καὶ οἱ ἀμφὶ ᾿Δριαῖον εἰς. -ς- 
ἘματΊρ. Οὖ. 60Ά. Μενέλαε, σοὶ δὲ 
τάδε λέγω, δράσω, τὲ πρός. ΝοΚΊοΥ 
Ἐπ. 582. παὶ πρὸς οὐκ αἰτοῦμεν 
οὐδέν. οἴο. οἵ. 1ηἴγα 658. 

572. μὴ ἀλλ ρῬτο νυϊραῖο μάλ᾽ 
Υϑοῖθ βαϊάϊὶ Ππά. 8.:; Τιμαχίδας 
βοαχέως ἀξιοῖ προφέρεσϑαι ἀπιϑά- 
νῶς, συναλοιφῆς οὔσης ἐκ τοῦ μ ὴ 
καὶ ἀλλά. -- δἰ έτου,. πιοπθηΐα 
Κ,, ὙΠ όβηι. 904. ϑύειν μ᾿ ἔχουσαν" 
εἰ δὲ μὴ, ἀλλὰ νῦν λαϑεῖν εἴς. ςοἔ, 
Ο5Ί1. 

573. σχέτλια --- δειν ἄ. πεος 
αιοαιιθ εἰρωνικῶς. 

576. γενφαῖον. ΘΟ ΠΘΥΟβιῖιηι, 4110 
ΏΟΠ ΟΡὶι5 δὐϑί 1ῃ ἰθνὶ οϑιι58. 
δ17.βασάνιξεοῖο. Νοπῖρθ Ἰχ- 

ἴᾳ γϑοθρίιιπι 1Θοῖθ5. ΑΥΠΘΗΙΘη .-- 
51} ΠΊΟΥΘΗΙ, τι ΠΟΥ 5ΕΥνΟΒ ἴῃ 
«αδΘϑ Ομ Θ πὶ ἀαγθπῖ; ἴπιοὸ τι Βὶ 
γ8 1 4} πους ἀοθοσθηΐ, τὖὖὸ ἐδδῖδ- 
τὰν 1) οι. δᾶν. ϑίθρμδμ. 1. Ρ. 
629., δἂν, Επιογρ. Ρ. 639. (6α. Β ΕἸ5Κ. 
τ, 9. Ρ. 1190., 1143.) οἰο. ἀϊοϊξαγ 
οὐϊαπιὶ ἀθ θχϑυῖηθ οἰΐγα ᾿οΥΠπιθηΐδ, 
τὰ ΑοΠμάγη, 647. --- δ, 

Ἢ 



ΒΦΆΡΙΑ ΧΊΟΡΙ: 75 

κἄν ποτὲ μὶ ἕλῃς ἀδικοῦντ᾽, ἀπόκχτεινόν μ' ἄγων. 
“41. καὶ πῶς βασανίζω:; 

ΞΑ͂ -- ΄ 

580 

πάντα τρόπον, ἐν κλίμακι 

δήσας, κρεμάσας, ὑστριχίδι μαστιγῶν, δέρων, 
στρεβλῶν, ἔτι δ᾽ ἐς τὰς ῥῖνας ὄξος ἐγχέων, 
πλίνϑους ἐπιτιϑεὶς. πάντα τἄλλα, πλὴν πράσῳ 
μὴ τύπτε τοῦτον, μηδὲ γητείῳ νέῳ. 

579, βασανίξω. Ῥιτάθϑθθηξ ῥυῸ 
ξαϊιτο, τι 197.,) 597. ἔγιιβίσο ( βα- 
σανίσω. --- ἐν κλίμακι δήσας 
εἴς, ΘΠ ΥΓα ΠΕ Γ νΑΥΒ. ΤΟΥΠΙΘ ΠΗ ΟΥΤΩ 
Βοποσα; σπιούαπι ποὺ αιΐϊάθηι 
ΤΉ σπι. 956. αἰοὶ ν᾽άοίαγ δεῖν ἐν 
τῇ σανίδι: τιϑηι 41{π6 ροθῆϑθ β'6η1185 
εβὶ ξύλον Εφιυΐῖε, 3893. νᾶ6 Ο.6. 8. 
Κορκιὶ σοδοιξ εθμτιρ 46 Ογίθεολοτι 
Ρ. 7323. εἰ δΡ δο Ἰδπάδαίδτ Βιοτο- 
Ταθῖθυΐ σοπηπηθηΐ. ἦθ οὐἱρῖηθ δὲ γ8- 
τἴοηθ σιιϑθβίϊο 5 Ρ6Υ ουπιδηΐδ 8Ρ. 
Οτ. οἰ ομι. ϑϑῦνοβ οαϑιϊσαηαοβ δὰ 
508 186. σο] Πη8Π|Ὶ 4]]Π1σαΐοβ ἔιι1558 
σϑηβοὶ Οομτῖαβ: Ὑϑοῖθ, τιῦ ΟΡΙΠΟΥ : 
ὯΘο ἰαπηθη πο ρου πεῖ, {πο Ηο- 
ταὶ. αἸοῖξ Ερίβι, 2, 2, 16., 2τι δοαϊίδ 
ἰαειῖε ταθέμοτις ρϑπαοτιεῖς ἤαθόπιαθ, 
4τ|86 νεῦρα, π|8]6 ϑοσδρῖα ἃ ρΡ]6- 
Υἱ]σάιθ ᾿ΠΙΘΥΡΥΘΡα5, εἰς θχρ]ϊοαῖ 
5080], Οτάαιι, : ἦγ γπράία ἄοπιο ἃ 
Ἑταάίδως αα εϊπιογϑῖπ δεογυΐδ ἵπποι 
εἰετάαπε παϑοτιας ροπάοῦατσιε; Θχ το 
πη 611], “Βαης 6558 ΟΥ̓ΙΠΘΠΙ: 
ἑαξωΐέ τπϑέμοτιϑ μαδοτιας μετ οτιεΐδ ἔτι 
δοαϊϊς. σοουαπ νοῦρα ἐν κλίμακι -- 
μαστιγῶν Ἰπησοηᾶβα βιιπὶ ἴα, αἱ 
Αδδοῖιβ ᾿ θθαίαγ ἢΠΔρΘΊ τ ὕστρι- 
χίδι Βασομιιπι γ᾽ ποΐμι οἱ ἴῃ 50818 
ΒΞΡΘΗΞΙ1ΠΊ. 

580. ὑστριχί δε. Ἠοογυ ΟΝ. : ὕστρι- 
χίς" μάστιξ πεπλεγμένη ἐξ ὑείων 
τριχῶν: οἷ 5ἰΤῊ 116 Υ 4117] Ἰοχί σοστα- 
ΡΒ]. 40 βϑηβιι οἰΐατη ὕσεριξ ἀϊοϊ-- 
ἴὰγ 8Ρ. Εἰγπιοϊοσιιπὶ οἵ διά δπ,, 
μῖς αιιΐάοηι: ὕστριξ, ἐκ δέρματος 
μετ αὐτῶν τῶν τριχῶν μάστιξ. 568 
ΔΙ τουδὶ ΠΟ (116 ξουτ8η) Βαθοΐ, --- 
δέρων, ἀευογθογαπδ, ἘΪΉΪ 8πὶ- 
ῬΙΤαΒ : ὭΘααΘ θηΐπὶ 46 ροθηᾶ Νῖδτ- 
ΞΥ86, 4τι8ΠῈ ΠΥΟΡΥΪΘ νοΧ ξοπαὶ, οο- 
δ᾽ϊαηάιϊιπι εϑί. Απι5 1116, ἢ] ΐϊδηι 
ΔΡ δπιδίουθ νϑυβοϑυδαΐβ πὶ σοῃ 50] 8118. 
ΑὨΠΟΙ, Ῥαϊαΐῖ. 1. Ρ. 96.: ἔκμαξαι, 

» ᾿ ᾿Ξ 4 τῆ " 
μὴ κλαῖε. τέκνον" χεύρήσομεν ἄλλον, 
Τὸν μὴ καὶ τὸ βλέπειν εἰδότα καὶ 

ν , 

τὸ δέρειν, 

581, στρεβλῶν. ῬΙπε. 876, ἐπὶ 
τοῦ τροχοῦ γὰρ δεῖ σ᾽ ἐκεῖ στρε- 
βλούμενον Εἰπεῖν, ἃ πεπανούργη- 
μας. 'ἰθὶ ΕἸΒΟΠΘΥ.: 2) ΘΘΥΝῚ, αὶ 
δῦ απξιιρίδδαπξ, δῖ Σιγίτπι [6- 
αἰββθηῖ, 1 ἴουο ᾿ππροπθρδηΐιτ τοὸ- 
ι15., Θαγιπιηιθ Ὑϑα 115 αἸβίτγι οὐ 118 
Ῥοπᾶεραπί, τι ἢ ρυῖβ σϑθα θΥ ΠΥ, 
4ιοδα νϑυτπὶ ΘΟῊ 6551 Θϑϑδεπῖν τρο- 
χὸς 66 τοῖα ἀϊοϊταγτ, στρεβλοῦσθαι 
εϑὶ τογημογὶ, ργανατί, ἵπ 51055. 
νοῖϊ, οἵ. Ηδϑυ οι.“ νἱα, οἰΐαπι Ρδο. 
454, --- ἐς τὰς ὃ. ὅ. ἐγχέων. 56- 
γ1|8 ΡΟΘπδΘ, οαἤπ5 ρυϑοθίθγθα π1}- 
Ἰϑτὰ Ππᾶρθοὸ ποι 18Π|. 

ὅ82, πλίνϑους ἘΎΔΏσΟΡ. ἱπέεγρ. 
γϑααῖι ὑγίφιος ὑγμίατπιεθς, οἷ ϑϊπηῖ- 
1ιοΥ ομ. λθίϑδο Ζίερεϊ. (εἰ Κο85. 
γε ἄθπι Ζίοροϊ σεύγαππε.) 86 
4υϊάμ οὐ πο Ἰαίθυιπι ΠΊ8 Θ᾽ Ὁ 8 ΠῚ 
ταυῦ]εἰτ ἀπ θπλ απ υῖβ ἢ Ρ Ο51 1811 
1 τ ]Π σα} Β. Τία' Πίνιιβ ἠαέό- 
γθ5 ἱπιροπόπ8), ΕὙΪΒΟΒ]]π, ἠαΐθγο5 
αάπιουε, ΝΝΕΊΟΚοΥ, Ζίορεϊ απ) ἠἦτι 
Βεοίοσι. τ Πδθο αὐΐάθπὶ ῬΟΘμᾶ 
ΔΙΠπη4θ σοριῖτα. -- πάντα -- 
νέῳ. πλὴν μὴ τούτοις αὐτὸν τύ- 
πτε, ἅπερ ἐστὶν ἐλαφρότατα. --- 
βασάνιξε πανταχῶς αὐτὸν, μὴ ἐν 
παιδιᾷ, μηδὲ ὡς τοὺς ἐλευϑέρους 
παῖδας τῷ ἐκκαυλήματι τοῦ πρά- 
σον τύπτουσιν, ἢ τῷ γητείῳ. Ἐ 8. 
ῬουΥΐβ οἵ 411115 {πιὶξ Κποῤίαμοῖι τι. 
Ζιῤίο εἶν) Ῥιιουῖ 56 Ἰυδὰ5 οαιϊιβδὰ ἔθ- 
χἱορϑηὶ. νὰ ρίαν ποΟ: 56 ΘΥΘ 
Βδοομιιηι οσδραδμπάιϊιπα εἰ Του 6ῃ- 
ἄιϊιπι 6556. οἵ. Ῥεῦτ. 46 ΤἸιεσρ. Αἵ- 
ιἰοὶς Ρ. 442. Β. γήτειον ΔρΡΡΘΙΪΘΙαΥ 
οἰΐαμι γήϑυον, 56ιι γηθυλλίς. Ὁ 
ΒΙΠΘΥΡ ΚΙ ΒΊοτα οἰα55. Ρ. ὅ9. 
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14. 

σϑά, κἄν τι -- πείσεται. 

ΔΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

δίκαιος ὃ λόγος" χἄν τι πηρώσω γέ ἀοι 
τὸν παῖδα τύπτων, τἀργύριόν δοι κείσεται. 
μὴ δῆτ᾽ ἔμοιγ᾽" οὕτω δὲ βασάνιζ᾽ ἀπαγαγών. 

. αὐτοῦ μὲν οὔν, ἵνα ὅοι κατ᾽ ὀφθαλμοὺς λέγῃ. 
κατάϑον συ τὰ σκεύη ταχέως, χώπως ἐρεῖς 

ἐνταῦϑα μηδὲν ψεῦδος. 
ἀγορεύω τινὶ 

ἐμὲ μὴ βασανίξειν ἀϑάνατον ὄντ᾽ " εἰ δὲ μὴ, 
αὐτὸς σὺ σαυτὸν αἰτιῶ. 

᾽ὔ λέγεις δὲ τί; 
. ἀθάνατος εἶναί φημι Ζιόνυαος Διὸς, 
τοῦτον δὲ δοῦλον, 

ταῦτ᾽ ἀκούεις; 
φήμ᾽ ἐγώ. 

καὶ πολύ γε μᾶλλόν ἔστι μαστιγωτέος " 
εἴπερ ϑεὸς γάρ ἐστιν, οὐκ αἰσϑήσεται. 
τί δῆτ᾽, ἐπειδὴ καὶ σὺ φὴς εἶναι ϑεὸς, 
οὐ καὶ σὺ τύπτει τὰς ἴσας πληγὰς ἐμοί; 
δίκαιος ὁ λόγος χὠπότερόν γ᾽ ἂν νῷν ἴδῃς 
κλαύσαντα πρότερον, ἢ προτιμήσαντά τι 
τυπτόμενον, εἶναι τοῦτον ἡγοῦ μὴ ϑεόν. 
οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως οὐκ εἶ σὺ γεννάδας ἀνήρ" 
χωρεῖς γὰρ ἐς τὸ δίκαιον. ἀποδύεσϑε δή. 
πῶς οὖν βασανιεῖς νὼ δικαίως; 

᾿δαδίως " 
πληγὴν παρὰ πληγὴν ἑκάτερον. 

καλῶς λέγεις. 

80- 507.τύπτει Ρυὸ ξαϊαχο ἀϊοίαηι : 
Ἰεραπῖ, 411 5Ξεύνοϑ δι1 βϑῦναβ 81- 
ἴουῖ5 δα τογΐαγδϑηι Ροβοθθδηΐ, 46- 
ΤΠ Π1ΠΠὶ ΡΥΘΘϑίδυΘ, δὲ 11} οχ ἰοσξιχα 
Δ Π]ΘΥΘη αΥ, νἱα, Τϑπιοβίῃ. 6. 
Νβδθυ, (64, Βεῖβκ, ἃ. 9, ρ. 1387.) 
86. 

586. (οὕτω. οἷον ἄνεν τιμῆς" 
οὐδὲν ϑέλω ὑπὲρ αὐτοῦ. Ε δ. 

589. τὸ ἀγορεύω ἐν ὀργῇ λέ- 
λεκται. Ἐκ ϑοάοπι, φαΐοο. 

593. ταῦ τ᾽ ἀκ.; ἀντὶ τοῦ ὕν- 
τως εἶ δοῦλος; 58. 

οἵ, 579, 
598. εἷς ΜΜ58, 8. γσιι]σο ἀεβια6- 

ΤΑΙΌΥ γ᾽, 4ποα νὶ 81ιὰ πο ΟΑΥ̓ΘΥΘ 
τηοηοὶ Β, 

5990. προτιμ. φροντίσαντα τῶν 
πληγῶν, κατὰ τοὺς ᾿ἀττικούς. ἢ 
ἐπιστραφὲ ντα τοῦ δακρῦσαι ἡ ῃ ἀποι- 
μώῶξαι ἕνεκα. 8. 55 δῃΐπι Αἰεϊοὶ 
ἘΠῚ ΤΌΤ νοῦΡο προτιμῶ Ῥτο κήδο- 
μαι, ἐπιστρέφομαι, ἐντρέπομαι, εἰς. 
Ιηἶγα 616. 4ιιδθυθαιῖ Αβδοο ἔπειτα 
προτιμᾷς οὐδέν; τοοροπᾶοε Βδο- 
οἰ5 οὐδέν μοι μέλει εἰς, 8» 
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605 ἰδού. σκόπει νυν, ἦν μὶ ὑποκινήσαντ᾽ ἴδῃς. 
“1. ἤδη ᾿πάταξά σ᾽. 
“34. οὐ μὰ 41". 
ΜΗ ! οὐδ᾽ ἐμοὶ δοκεῖς. 

ἀλλ εἶμ᾽ ἐπὶ τονδὶ, καὶ πατάξω. 
21. πηνίχα; 
41. καὶ δὴ ᾿᾽πάταξα. 
21. κᾷτα πῶς οὐκ ἕπταρον; 
41. οὐχ οἶδα" τουδὶ δ᾽ αὖϑις ἀποπειράσομαι. 

610 ,Ξ4. οὔκουν ἀνύσεις; --- ἰατταταί ! 

“24:1. 

μῶν ὠδυνήϑης; 
Ξ34. 

τί δ᾽ ἰατταταί; 

οὐ μὰ Ζί᾽, ἀλλ᾽ ἐφρόντισα, 
ὁπόϑ᾽ Ἡράκλεια τάν ΖΙομείοις γίγνεται. 

41. ἄνϑρωπος ἵερός. --- δεῦρο πάλιν βαδιστέον. 
21. ἰοὺ, ἰού ! 
41]. 

ἜΜ 
εἰ ἐστιν; 

605. ἐδού. πος ἀϊοῖο νεβιεπὶ 
Χαυιμΐα5 οχαΐὲ, οὖ Ἰιι55ιι5 δϑί. οὗ. 
448. 

607. πηνίκα; μὴ αἰσϑανόμε- 
νος καὶ αὐτὸς ὃ Διόνυσος λέγει 
πότε με ἔτυψας; 5. 
608. κὦτα π. ο. ἔπταρον; 

οὐκ ἠσϑόμην" ὁ γὰρ πταρμὸς κε-- 
φαλῆς αἴσϑησις. ἢ ἐπειδὴ οἱ ϑί- 
γοντες τοῦ μυκτῆρος λεπτῷ κάρφειε 
πτάρνυνται [ἢ ὀσφραίνονται) προσ- 
ἐνεγκόντες. οὕτω; φησὶν, ἥψατό 

μου ἡ πληγὴν ὃν τρύπον ἅπτηται 
κάρφος μυκτῆρος. 9. 

610. οὔκουν ἀν.; οὐ σπεύδεις; 
αὐτὸς ὁ μαστιγούμενος ἐπικελεύων 
τῷ τύπτοντι. 8. Ἰατηαιια νεγθ οΥδ-- 
τὰς δχοϊδιιαι ζατταταί: 564 ἀείπαθ 
14 ΡῬγδθ ἀοϊοσθ 56 ἔδβοϊβϑβθ ῃδσαῖ: 
ᾳαοα ΤἼΘΊΟ.1 σαῖι8α ἱπιϊταῖηγ Βδο- 
ΟΒ15. --- τί δ᾽ ἑαττ.; φυϊὰ δρὶξ, 
αι βἰρηϊποαῖ, ααϊαὰ 5101 ναὶῖ, 
ΥΟΧ ἑατταταί 3 ᾽ 

612, τὠν Δι ομ. δῆμος τῆς 4ὲ- 
γηΐδος φυλῆς, ἀπὸ “ιόμου ἐρωμέ- 
ψου τοῦ Ἡρακλέους. ἔστι δὲ Ἡρά- 
κλειον αὐτόϑι. --- 8. να. Μειγ5. ἀθ 
Ῥορ. Αἰΐ. ἰὴ “εόμεια εε Αἰ]6π, 

Αἴ, 9, 11. 

ἵππέας ὁρῶ. 

π ΤΙΟΠΊΘΟΥΠΙ Ῥ85Ὸ 
ς Τθιρ]ο Ἠδργοιίθπι δχίπηϊα. οἱ]-- 

ταμ 6556 ᾿ποηϑὲ ὅρ. ϑιπη δὶ 151-- 
ΤΥ Χαδηΐηϊαβ, ἴῃ τηθηΐθηι 5 ῖΐο 
5101 νϑηΐβϑθ ἔθῖριι5 6}115 ἔδδιϊ οϑ- 
ἸΘΡΘΥΥ 1, ἴῃ πὸ 1δτ16 νΊν 6 Υ8 50- 
1ρδῖ: «ιοά ξαβίιιπι αιιομπΐϑη ΠΟ 
ἼΘΙ ἀρδίμτ,) Ὀχορίεχθα 586 ἴηρ8- 
Πλι1556. ΟἸοἹ, 

618. ἱερός. 41 ζεβιῖ, Υοὶ 538- 
ΟΥ̓́ΔΘ, ΠΙΘΗΪ ΠΟΥ, ΘΘΔΠΊαΙ86 ΘΧρΘ- 
ταὶ. -- δεῦρο π. βαδ. ποο Βδο- 
οἰο αἵοὶς Αδϑοιιβ. Θαπιαιθ δ80ο6- 
ἀδπίθηι ἄθπιιο «ΡαΪβαῖ. 

614. ἱππ. ὁρῶ. ὡς ϑαυμάξων 
ἱππέων ἔφοδον. προφάσεις δὲ ἐξευ- 
ρίσκουσι γελοίως, 8. ἴδτγα (πϑαὰθ 
Θηἷπὶ βοαροῦ: Επτὶρ. 447. ἰοὺ, ἑοὺ, 
γέγηϑα εἴς.) ἀοϊθηξηιπι ν6] τι8- 
τη πη δϑὲ ἐού. {πᾶ γ6 ΠῸΠ ἱπερίθ 
(ομτίμ5. Θαιΐίιτα Αὐτσογτπι ν]ρὶ- 
1185 (ραετοιῖ 65) 1π16 }]11σ 1, φαϊθιι5 
πό οὗ ΟἰΓοιτην 58 η5 ΒΘΘΟΠΙΙΒ5 586 ΡΘ 
Ρογίθυσίτιβ ἔπους, Αν. 1177. οὔκουν 
δῆτα περιπόλους ἐχρῆν Πέμψαε 
κατ᾽ αὐτὸν εὐϑύς; τὴ1]᾽ ϑ8οδο].: 
τοὺς φύλακας, ἢ ζητητάς. περίπο- 
λοι οὐινίοαφθ8 1111 ΡΆΒΙοΣ γοσαρδμ- 



γ8᾽ ΔΡΙΣΤΟΦΑΝΟΤΥΣ, 

615 71. τί δῆτα κλάεις; 
κρομμύων ὀσφραίνομαι. 

41. ἔπειτα προτιμᾷς οὐδέν; 
οὐδέν μοι μέλει. 

41. βαδιστέον γ᾽ ἄρ᾽ ἐστὶν ἐπὶ τονδὶ πάλιν. 

τὴν ἄκανθαν ἔξελε. 
41. τί τὸ πρᾶγμα τουτί; δεῦρο πάλιν βαδιστέον. 

6901. Δπολλον, ὅς που 4ἢλον ἢ Πύϑων ἔχεις! 
͵Ξ4. ἤλγησεν. οὐκ ἤκουσας; 

2 2 ᾽ μ ᾿ 

οὐκ ἔγωγ, ἐπεὶ 

ἴαμβον ἹΙππώνακτος ἀνεμιμνησκόμην. 
͵Ξ4. οὐδὲν ποιεῖς γὰρ, ἀλλὰ τὰς λαγόνας σπόδει. 

41. μὰ τὸν 4[᾽, ἀλλ᾿ ἤδη πάρεχε τὴν γαστέρα, 
69541. Πόδειδον... 

,Ξ34. 

71: 

ἀπγ. ν]4, Βοβ. Αμπέϊχιι. συ, 8, 1, 17. 
ἀΘ 4αδη 819 νΘΟΥΒῚ ΕΣ Μοθ- 
τὶς: ἱππέας μακρῶς (53 ττι- 
κῶς" βραχέως (--“ν) Ἑλληνικῶς, 
ἘΠῚ νἱὰ. Ρίβυβοῃ, δηποίανις ποὺ 
Βτ. 

615. κρ. ὀσφραίνομαι. 58 ο1- 
ἕδοθσθ οϑρὰ5 αἷοῖδ, «υοηΐαπι 68- 
Τὰπι ΘΟΟΥ ΟὐοΥ̓ ᾿ΔοΟΥΠ85 6]1ο1Γ. 8. 
δοομπιάμπι ὅ. κρόμμυον δε Δ ΠΠπιπὶ 
σθρ8, Θατέοτιίαμελι. ἰαογίπποδασι ο6- 
απι αἰχὶς Οο]πηι. 10, 128. οἵ, Β1- 
ΘΥθ6οΚ. ΕἸοτα ΕἸΒΕΘΟ, Ρ. 90. 
616. προτιμᾷς: να. 599. 
618. τὴν ἄκ. ἔξελε. ἐπάρας τὸν 

πόδα τὴν πτέρναν δείκνυσι. ὃ. 
619. τί--- τουτί; ὡς δυσκχρέ- 

τως ἔχων τοῦτο λέγει ὁ Αϊακός. 8. 
ϑαϊαὶ Αθδοῖῖβ 5886 πο διμϊηχδα- 
νουίθσθ, 1105 ἀο]ουθπι οϑίατθ πΟὴ 
ΡΟοΞβΞ6, ᾿εἰ πθρίαβ οϑιιθᾶβ 550 1011 
οὐ ἢ δθιιιβ ρυδθίθχθυθ, ΠΘΠΊΡ6. ΡῥΥγο- 
Ῥΐίθσθα 1ᾷ ϑἰπιι]αῖ, τὰ Δι Ρ 1115. 605 
νϑύρογθει. 8Βε. δεῦρο; δὰ "᾿͵ουυ- 
βιιπι. Β. 

690. ῬΥήδθ ἀοϊοσθ Αρο]]ῖπθηι 1η-- 
νοσαῖ, τιϑ115 νϑύβιι ροδίδθ δηιαιιΐ, 
Β. Οιιθπὶ ροδίαιη ποη Ηἱρρομπᾶ- 

ἤλγησέν τις. 

ὃς 4ἰγαΐίου α5.;1.Ἐ. οἱ ἀπ. 

οἴη, 564 Απδηΐιιπὶ 6556 αἷΐ 8, ὡς 
ἀλγήσας, ἴπαυῖξ, καὶ συγκεχυμένος 
οὐκ οἶδε, τί λέγει. νϊά6 Ηἱρρομπε- 
οἷϊβ οἵ Α8ηΠ ἸΘΙΏΒΟΡΥΘΡ ΠΟΥΙΙ 1 
ἱταριηθηΐα οο]θοῖα ἃ Ε', ΤῊ, ὙΥ̓6]- 
οΚογο, Οοιτηρ. 1817., Ρ. 76. 5641.» 
41 ΠΟ 85βθηϊ τ ΘΠ] αβἕδθ, 
628. σπόδε : κάϑαιρε. σποδεῖν 

γὰρ κυρίως τὸ τοὺς βωμοὺς καϑαί- 
ρειν. ὃ. ϑϑηβιβ δϑδὲ : ἢ1}1} βἔποὶθα 
ἀοΥϑβιπι 6}115 νύ ούδπμαο; 1114 56 
νϑηΐχζοηι οαθῦρ, 79868η1 θείαν Π1ο- 
Ἡγϑι15 γθηγΘ πὰ Ῥχοΐθηαθγθ, Β. 

625. παρὰ τὰ Σοφοχλέους ἐκ 
“αοκόύωντος" Πόσειδον, ὃς 4ὲ- 
γαίου μέδεις πρῶνας, ἢ 
ἩΡΡΠΡεΣΣΝ" μέδεις εὐανέμου 
λίμνας, ἐφ ὑψηλαῖς σπιλά- 
δεσσι στομάτων. ἴῃ Ἰιῖδεθ πρω- 
ψὸς ΠαΡδθηΐ νειῖ, δα α, 5ομο ]οσι μη, 
Ἰά χα εἴα ἀρ. Αὐϊδορϑηθηι Ρομΐ 
᾿πδσβούαην 5684], εἰ Κι, ποὰ παρτο- 
Ραηΐθ Βϑηΐ]8]ο. βδο ]οθὶ οτϑθοιιπι 
ποὸὰ δϑί μέδειν τε, ποθ Ρ]δοϑῖ, 
φαοά οιϊρίαπι ν᾽ ἀθαία, ΒΟΥ θη- 
ἀπηὶ 6558 ἴπ βομοὶο ὃς “ἐψ. μέ- 
τεις, ΝΕ] μέτει, πρώνας, 566 αἸ16- 
ται μέδεις ὕτο Ἰηϊογργοίαιϊοπε Πᾶ- 
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“ πρωνᾶς ἢ γλαυκᾶς μέδεις, ἁλὸς ἐν βέν- 
ὥξεσιν! σεν ἐ- -. 6. δἰ ἀπ: 

“1. οὔ τοι, μὰ τὴν Ζήμητρα, δύναμαί πῶ μαϑεῖν, ἰ. 1ν, 

ὁπότερος ὑμῶν ἐστὶ ϑεύς. ἀλλ᾿ εἴσιτον " 
ὁ δεσπότης γὰρ αὐτὸς ὑμᾶς γνώσεται, 

6080 χἠ Φερσέφατϑ᾽, ἅτ᾽ ὄντε κἀκείνω ϑεώ. 
41], ὀρϑῶς λέγεις“ ἐβουλόμην δ᾽ ἂν τοῦτό δε 

πρότερον ποιῆσαι, πρὶν ἐμὲ τὰς πληγὰς λαβεῖν. 

ΧΟ. Μοῦσα, χορῶν ἱερῶν ἐπίβηϑι καὶ ἔλθ᾽ ἐπὶ τέρψιν 

ἀοιδᾶς ἐμᾶς: 

685 

μυρίαι κάϑηνται, 

Ποκχ. ποι. στ. 

4π1- 

τὸν πολὺν ὀψομένη λαῶν ὄχλον, οὗ σοφίαι ἃ5.. (α. 
τ. εἰ Ὁ. Ἢ: 

{{Π, 

5 φιλοτιμότεραι Κλεοφῶντος, ἐφ᾽ οὗ δὴ χείλεσιν ἀμφι- 

Βεπάιπιπι δϑῦ, 5816 δου 6 ἀττ ἶτγο- 
ὈΊχιιθ πρωνός : ἨΔΠῚ πρώνας ΥΘἔουσι 
δα ἔγεις 620., πϑηλΐηῖ ἔδοι]β. ρϑυύ- 
βιιααοθϊδ ΒΥ. ἘἈθοῖθ, ηϊβὶ [8 ]]1οΥ, 
Κ. ἴῃ ψϑυθὶβ Αἰγαίου πρωνὸς ἰη- 
το] ρῖς ϑυμπῖαπι, ῬΥοπιοη ΟΥ απ 
τη Υ]5 Αθρϑοὶ, ππᾶθ Ναρίαπηιβ 8Ρ- 
ῬΘΙ]αἴτΥ “Σουνιάρατος Εφι. 564.; 
πρὶ 8.: ἐν τῷ Σουνίῳ ἀρῶνται 
καὶ εὔχονται. 

627. μὰ τὴν Δήμητρα. οἴ. 49. 
680. Φερσέφαττα νιισο ἃΡ Αἰι1- 

οἷ. αἀἰοία Ρχοβθυρίπα : ἀπᾶθ Φερ- 
σεφάττιον, ἕδπιιπι 4686, 8ρ. 1)6- 
ποϑίῃ, δᾶν, Οὐμοη. ρΡ. 689. (6. 
ἨεΐβΚ. ἐ. 2. Ρ. 1259.) ἨΘσγ ΩΝ. Φερ- 
σεφάττιον, τύπος ἐν ἀγορᾷ. Θαάφδηι 
νεῦο Περσέφασσα ΑΘ56}. ΟΠο: 488. 
(488. εἀ. ΒΙοπιξ.) εοὲ Ἐπιτῖρ. Οὐ. 
914. (986.), δριια 4]1ο5 Φερσεφό- 
νῆ, Περσεφόνη, εἴα. Ε δρ. 

688. Αανοοαία Μίιι58, ΟἸ βορῃοη- 
ἴοπι ἀεπιαροριι ἰγυϊαθὲ ὉΠΟΥΙ5, 
οἰᾳαθ δχιίλιιπι ΡΥΘοδταΥ. 

685. σοφίαι, σοφοὶ, 1768 Ρ͵Ὸ 
ῬΘΥΒΟΠ8, 

687. φελοτ. Κλ., νοῦὶ ποπουὶβ 
δἰ πα οϑοΥ 65 αιιδ πα ΟἸΒΟΡΠοι. ϑυ: 
Κλεοφῶν στρατηγὸς τῶν ᾿ϑηναίων. 
καὶὲ εἰς τοῦτον τὸν δημαγωγὸν δρᾶ- 

λάλοις 8: ἴ. 81: 

μὰ φέρεται Πλάτωνος; καὶ ἐπιγρά- 
φεται ὁμωνύμως, αὐτῷ Κλεοφῶν. 
τοῦτον κωμφῳδεῖ ὡς ξένον [καὶ ἀμα- 
Δὴ., καὶ φλύαρον, καὶ δυσγενῆ " 
Θρᾷκα γὰρ αὐτὸν ἔλεγεν. ἄντε- 
ποιεῖτο δὲ τῶν πρωτείων τῆς πό-- 
λεως. Ῥ]Πγ65. 6715 πομλΐ 15 ξπιθγιιηξ 
ΑἸΠΘΏΙ5: νἱᾶ, Ῥαδ]πιθσ. Εἰχϑύο. Ρ᾿. 
778. 46 μος, τὸ νἱαθίοσ, Λϑϑοῦῖ- 
Π65 ΟΥ. 46 ἔα]βα Ι6ρ. ῬΊΩΣ ᾿Κλεοφῶν 
δὲ ὸ λυροποιὸς ; ὃν πολλοὶ δεδε- 
μένον ἐν πέδαις ἐμνημόνευον, παρ- 
ἐγγραφεὶς αἰσχρῶς πολίτης. δἂᾷ 
4πιθηὶ Ἰἰοσιπι, ἃ Β6. ἰδιιάδίιιηι, 
νἱὰ, ἀοοὐ 5δίπιιι5 Βυθημῖ5. θη Χο- 
ὨΟΡΙΟΙ, τπιοπθηΐθ Κ., Ηἰβῖ. συ. 1, 
7. οχίχθηιο, πὶ μᾶθο Ἰοραμπεις: 
ὕστερον δὲ (1. 6. Ῥγτανὶ Ροβὺ οοη- 
ἀομπημδίομθὴλ ἀπιοπι, 41 νἱοθ- 
τη ἂρ. ΑΥ̓ΘΊΠ 5585, 110 ἱειη ροΥΘ 
Ἀδηᾶβ ἀοοιιξ ΑΥΒΙΟΡΙ8 65), στά- 
σεώς τινος γενομένης, ἐν ἡ Ἄλεο-- 
φῶν ἀπέϑανεν, ἀπέδρασαν οὗτοι, 
πρὶν χριϑῆναι εἴα. δα «δι Ἰοσιιηι 
ΘΒ ΘΙ ἀδΥι5 Ἰδιια αὖ ΜΘ θυ πι, τὰχ- 
Ῥ)ὰβ ἃ ἰϑίο ποπιῖηθ οχοϊϊαϊαβ ἴα 
Υ6ρ. παυσδηΐθηι Πἰργὸ ἀς6 Ροηΐβ ἀ4-- 
ταπαΐοσιιπι Ρ. 218, 5641, οἵ. 1497,. 
1455. ἀμφιλάλοις, περιλάλοις, 
Ἰοφιδοῖθαδ. 
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δεινὸν ἐπιβρέμεται Θρῃκπία χελιδὼν, 5.5.4, ἃ. ἢ, οἱ {1}. 
ἐπὶ βάρβαρον ἑἕξομένη πέταλον, 

Ἐχελαρύζξει δ᾽ ἐπίκλαυτον ἀηδόνιον νόμον, ὡς α. ἰτ. ᾿γ. 
ἀπόλοιτο, κἂν ἴσαι γένωνται. 

640 
ἃ. τ 

ΤΟΣ Ἢ: 
ΗΜ. τὸν ἱερὸν χορὸν δίκαιόν ἐστι χρηστὰ τῇ πόλει 

ἐ. .ἱ. ο. ἐπίῤῥ. 
ξυμπαραινεῖν, καὶ διδάσκειν. πρῶτον οὖν ἡμῖν δοκεῖ 
ἐξισῶσαι τοὺς πολίτας, κἀφελεῖν τὰ δείματα. 

645 

698. Θρ. χελιδών. ἕνα δια- 
βάλῃ αὐτὸν ὡς βάρβαρον, πκωμῳ-- 
δεῖται δὲ ὡς υἱὸς Θράσοης. οὗτος 
δὲ ἦν ὁ καλούμενος Κλεοφῶν ὁ 
τυροποιός (λυροποιός: νὶᾶά. ΑΘ- 
56 Πἦ 15 1.. 1. 8α 6387.). καὶ Πλάτων 
ἐν Κλεοφώντι δράματι βαρβαρίξου- 
σαν πρὸς αὐτὸν πεποίηκε τὴν μη-- 
τέρα. καὶ αὐτὴ δὲ Θρᾷσσα ἐλέγετο. 
χελιδὼν δὲ, ἀπαιδευσία. (πιο Θρ. 
ἐλέγετο χελιδὼν δε ἀπαιδευσίαν.) 
ἀηδόνιον δὲ νόμον, παρόσον 
ἢ ἀηδὼν τὸν ἑαυτῆς υἱὸν Ἴτυν 
ϑρηνεῖ. καὶ τοῦτον ἐπίκλαυτον ἄδειν 
λέγει συνειδότα ξαυτῷ δεινότατα 
περὶ τὴν πόλιν πεπανουργηπότι. 5. 
6:99: 

640. 56χιι. κελαρύξει μαν. Βουρ. 
Βατοος. εἰ ἴῃ ΠΊΔΥΘῚ6 Ηδ1]., κε- 
λαρύξει ϑιυϊά. ν. ἐπίκλαυτον, ΞΡ 
ρίξει Ζομδυ. 1. Ρ. 811.: νῃ]ρσὸ κε- 
λαδεῖ, {86 πϑια ἀπρίδ δϑὶ Ἰηΐθυ- 
Ῥγεϊδίῖο, 5θα 8 κελαρύξει 4υ] 6 πη 
Ῥτοοθαϊι, φαΐρρθ ἱπιρίηβθηΐθ νΘΥϑιις 
θα γϑοῖθ )αποῖο, ἐπιβρέμεται. {πᾶγ8 
τλ8 1 πὶ χκελάρυξ᾽ ἐπίχλαυτον ἀηδ. 
ψόμον, ᾿, 6. πελάρυξα νόμῳ ἐπι- 
πλαύτῳ ἀηδονίῳ: ομγώς (ἴῃ ἀἰβουῖ- 
τθη Θαρ 5 δασιιοῖΐ}) ἠαῦγὶς ἰοφμα- 
οἵδ τιατις (δγ)) υελοπιοτιέοσ αὐἀδοτιαξ 
(ππιηΐϊοβ ταϊ θη ἄο, «αΐθιι5 6] τα- 
ἘΙΟΠ 65 Θχοιιβα Ομ 6 ΠῚ 416 5}101}} 
Τάτγαοία μίγαταο (6].5 πιαῖὶθγ), δἐχὲ- 
αἰοτις γοδεϊδ πιοάο ἐμδοίπίαθ, ἀμπι ἐπ 
ῥαγθαγο δϑαδθὲ γαπιὸς βἰοιιϊ οἱ πὶ 87- 
ῬοΥ ΤΗγδοῖαθ ἰηβθαὶ Ῥγοσπθ, ἔπ 
Ππππὶ ἀο ἤθη. Κ 6] σδβιι εὶ ρτὸ α 6χα- 
χαδατι Θ5Γ, τιῦ 58 6Ρ6: γ6] δἰ θβοδηΐθῦ 
αἸοΐιπι ΠΟ π ἴη 6ΠΠσοπῖος ΒΟΙΊΡ51556 

νιαθηΐιν κελαρύζε, δέ, κελάρυξα Ρτο 
πελάρυζ᾽, πθβίθοιο ΔρΡοβίσορμο, 46- 
αἀδτιιηΐ 1μ1{10, νἱϊο ᾿ἴ6πὶ ἔγθααπαηίθ. 

κεῖ τις ἥμαρτε σφαλείς τι Φρυνίχου παλαίσμασιν, 

641. ἴα δ] 4. νν. ἴσαι ψῆφοι εξ 
ὡς ἀπόλοιτο, θα Ἰοσαπὶ Παρϑὲ να]- 
δαΐμπι, ὡς ἀπολεῖται, β: φαϊ θη Ροῦ- 
ἰδ, ΟΥ̓ΠΠ]Π6 δα πιο νουξεϑηΐθ ἴῃ }- 
ἀϊοῖο, φιοα οβίθπαπηΐξ νευρα κἂν 
ἔσαι γένωνται, ῬΥΟ οοΥο αἰπυτηατθ 
ποὸπ Ῥοϊιξ, ΡογΙξατιπι 6556 (]6ο- 
Ῥῃοπΐθηι. -- ὃ, παν ἔσαε γέ- 
νωνταῖι. αἱ ψῆφοι δηλονότι, αἵ 
λευκαὶ καὶ αἱ μέλαιναι, ὑπερβολι- 
κῶς δὲ εἶπεν" ὅταν γὰρ ἴσαι γε- 
νώνται αἱ ψῆφοι; ἀπολύεται ὃ 
κατηγοφούμενος. πρὸς τὸ ἔϑος δὲ, 
ὅτι φεύγων ἀπολύεται ἴσων τῶν 
ψήφων ἐνεχϑεισῶν, ἀπὸ τοῦ κατὰ 
τὸν ᾿ρέστην γενομένου. Εύριπ. ἐν 
᾿Ιφιγενείᾳ τῇ ἐν Ταύροις, (1861. ὃν 
ἐξέσωσά σε Καὶ πρίν γ᾽ 4- 
ρείοις ἐν πάγοις φψήφους 
ἔσας Κρίν αο᾽, Ὀρέστα. 

642, νὰ, ἀ6 ποὺ ἰοοο βιογράφος 
(οπιϊοὶ, οἵ ἀθ ἐοία ρδαχαβαβὶ δτ-- 
δύπι. ξ84])}]86 ἴῃ Πηθ. 

644. ἐξ. τοὺς πο. τουτέστιν, 
ἐντίμους ποιῆσαι τοὺς ἀτιμωϑέντας" 
τοιαύτη γὰρ κατάστασις ἐνειστήκει, 
καϑ᾽ ἣν ἐφυγαδεύϑησάν τινες τῶν 
σ«ολιτῶν, παὶ ἄτιμοι, ἐγένοντο. -- 
δείματα δὲ τὰς ἀτιμίας λέγει" 
τοὺς φόβους ἀφελεῖν ἀπὸ τῶν φο- 
βουμένων. (5.ρΡ. ὃ. δὲ τῆς ἄἀτι- 
μέας τοὺς φόβους λέγει. ἀφελεῖν, 
ἀπὸ τῶν φοβ.) 5... οὗ, 5644. 
645. Φρυνίχου. στρατηγοῦντος 

αὐτοῦ ἡττήϑησαν ᾿ἀϑηναῖοι, καὶ 
πολλοὶ αὐτῷ προσεχρούσϑησαν, ὡς 
προδόντι τὸν πόλεμον. --- 8. ῬΗχΥ- 
ὨΙΟΠτ5 ἀτχ (ο]85515. ΑἸ ΘΠ] ΘΠ 5111}, 
ἸΠ8 αἰ ϑοϊγοηϊάα, ἃ. 91]. 611 
ῬΕ]ορ., βῖνβ οἰγπιρ. 92, 1., δηΐβ 
ΟἸσῖβε. πϑὲ, 411., 4ὸ δῆπὸ ΠΊΘΙῚ 
ψΙοΪΣ διιπὶ ἃ Ρεϊοροππεεὶέθ Δ1μ6- 
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ἐγγενέσϑαι φημὶ χρῆναι τοῖς ὀλισϑοῦσιν τότε 
αἰτίαν ἐκϑεῖσι λῦσαι τὰς πρότερον ἁμαρτίας. 
εἶτ᾽ ἄτιμον φημὶ χρῆναι μηδέν᾽ εἶν᾽ ἐν τῇ πόλει. 
χαὶ γὰρ αἰσχρόν ἐστι, τοὺς μὲν ναυμαχήσαντας μίαν 

660 καὶ Πλαταιᾶς εὐϑυς εἶναι, κἀντὶ δούλων δεσπότας" 
Χ - ͵ , Ἢ ; -» 

κοὐδὲ ταῦτ ἔγωγ᾽ ἔχοιμ᾽ ἂν μὴ οὐ καλῶς φάσκειν 
3, 

ἔχειν, 
» 9 » 

ἀλλ᾿ ἐπαινῶ" μόνα γὰρ αὐτὰ νοῦν ἔχοντ᾽ ἐδράσατε- 
ι Ργυρυ .; 

πρὸ; δὲ τούτοις εἰκὸς ὑμᾶς, οἱ μεϑ᾽ ὑμῶν πολλὰ δὴ, 

χΐθ 565), ΑἸοὶΡ δὶς δανουβδυμιϑ, 
65 γ᾿ ϑεϊ 10 }}1 Πα ΧΙ Π16 ε6 ΟΡΡΟ- 
βιιθύαξ,, οἵηὶ Αϑίγοομο ἀππο6 ϑθραγ- 
Ἰαπουιπι οατα οσοσαὶ, (απ 015), 
δὲ χσιὰπηι 6}11ι5 Ρυοαϊεο ΑἸΟΙΡΙΔΑΙ οἱ 
Ὁ ποὺ Διμ θη 115 θϑϑϑὺ ἀθπιη- 
οἰαΐα, οἴ υΘ να ]15 ΔΎ 115 (πα- 
λαίσμασι) οοπαΐι5 αγαΐ, (π6ο απ16- 
4πατ Ῥά551:15, πἰδὶ «πιοα ἱΠΊΡΘΥΪΟ 
5656 Αθαϊσαῦθ Ἰπι5515 θϑῦ:) ἀβμίς 8 
Ἰηρτίπιῖ5 οἴοοουαῖ, πὸ Οπδαγίη- 
δοητθ ταβρ. σοπηπογθίασ. (ἃ. 
θ6111 19,) «πογπι Πρ 6 Υ]0 ἀΡτο-- 
δαῖο ΠΟΥ πὸπ Ῥοίαδ, αι πὶ πλπ1 08, 
4 Ῥαγίθβ ἱρϑῖιι5 βϑοιτ] ογαπέ, ἴπ 
ῬΘΥΠΙΟΙ6 πὶ 56 ΟΠ γα Πποσαῖ, Εο το- 
ξθυθη δ βαηΐ, 4τ186 56 αυιπππ ἔπ. ΟΌπ2. 
νᾶες ὙΠμιιογά, 8, 48. Ξ644., 68., εἴ 
ἀε 4 ῬΒΥΥμΟΗΪβ, ΡὈυδθβουϊίμη δου 
ΑἸοΙ Ια δἀνούβασίο, Βϑοκίο 1δὰ- 
ἀαΐππι 11 ογιπὶ Τοῦ. Αμπᾶοσ, 
Ῥαρρ. 117. βϑθαᾳ. --- παλ. τηδῖδ- 
μοτα ἃ ᾿ποΐϑίουθιιβ. οὗ, ΑΘβοΒυ]. 
αι, 592. Ε Βε. 
646. ὀλεισϑ τπᾶποὲ ἴῃ πιϑῖᾶ- 

Ῥῇογα: δβδὲ θηΐπὶ ὀλισϑαίνειν ρτο- 
Ῥτίθ ἐκπίπτειν: νὶὰ. Ζοπαγ 9. Ρ. 
1445. Β. νεηΐϊαπιὶ δχοιιβδίϊομβ ἀαΥ] 
Ἴπθοῖ 1115, 401 δαἀπιίβουῖπε δ]14 14 
51} 1πιρουῖο ΟἸδάτγὶ πρϑηξογπηη, ν 6] 
Ῥυορίεθυ δοῃϑβοοϊδία οὐπὶ ΡΥ  πΐομῸ 
ΠΟΙ 51118, 

648. ἄτιμον. ἄδ ναγῖϊ5 ἀτιμίας 
οδυιβὶβ (πανία, σοΥγρίίοπθ, Ῥοῦ-, 
Ἰαχίο δἕοσ. ἡ} συδαϊθιισᾳιια (Θαρ 5 
ἀοπαϊηιΐσηιθ αἰσι συ] θυ ο 6 1 ἴη- 
Σουϊου πη ΘἸαϑθοιη οἰνίιπι οἷς.) νἱάδ 
Οοηπξίαπι δὲ Β. δα ἢ, 1.. Ῥϑεῖ, 16 ρ, 
Ατε, Ρ. 469. ξεέχιι., Κῦρκε ἄδογ 6ε- 
δεοίσροδωπρ ον Ογίθολμοπ Ραρδ. 416, 
5664. εἶν᾽ ἔν, ἴϊα ρ]ογίψαθ ΠΡΥῚ; 
8 εἶναι ἐν. Παιια ΠΕ] σαη8 ἔπους 

ἈΒΙΒΤΟΡΗΛΑΝΕΒ . 

πος εἶτ᾽ ἄτιμον φημὶ χρῆναι μη- 
δέν᾽ εἶναι τῇ πόλει, 1. 6. ἀτιμω- 
ϑέντα ὑπὸ πόλεως: ἀιᾶπι εἰερδη- 
ἐδ} ΤΩ Π115 αι] 5ρίαηι ἀἰσϑϑοιίιβ ν]- 
ΟΘΥΪ ροΐθϑβὲ ᾿ποιι σα558 ρΥδθροβίεϊο- 
ὭΘη. 418 ἔατη θη [Οο15 {15 6481|, 
4 παν 18. ΡὈ 8110 1581Π|15, ΡὈΟδΊΔΥΠΠΙ 
ΑἸΠΙσΟΥαπὶ ἸΙΡΥΪ 1 ἰβία 6] 15] 0η6 
αἸρΡΒΥΠΟΙΘῚ σοπβθηϊϊαηξ, ν 6] ἀρ... 
ΘΟΡΠΟΟΙΘπ, ῬΉ]]. 1027. οπῖπος Π6- 
Ῥϑηΐ λειφϑήσομ᾽ ἤδη. κούκ ἐποι- 
Ἀτερεῖτε μὲ: εοὲ ἂρ. Επγίρι 46 ΠῚ 
Τρμῖρ. Ῥδαγ, 627. προδούς σε σώ-- 
ζεσϑ' αὐτὸς εἰς οἴκους μόνος, εἰϊαπι 
ἢϊο ΥΘΡΥΪΠΊΘ ἢ ἀ8 1 6556 ΠΊΘΔΗΙΠΊ 66 Π- 
560.) Π641π6 διιοϊου αἴθ σΟα] ΟΠ ΠῚ 
Ἰπιπη πη ἀδη1. οἱ, 747. 

649. τοὺς -- μίαν. δ Ατρὶ- 
γπι5585. οἵ, 838. 

650. Πλατ. ἀντὶ τοῦ Πλαταιέας. 
τοὺς συνναυμαχήσαντας δούλους 
Ἑλλάνικός φησιν ἐλευϑερωϑῆναι, 
καὶ ἐγγραφέντας ὡς 1Π]λαταιεῖς συμ- 
πολιτεύεσθαι αὐτοῖς. --- 8. -- Ῥ]6- 
ἰδΘθη 51} 115 7115 οἰ 1815 Φπ11556 ΑἸΠ6- 
15 οοηϑίδε. 86. 

651. μὴ οὐ ἱπ τἰπᾶπὶ 9.1} ΆΡαπὶ 
σΟΘ]Θβδοιηΐ5 4ποα ποὴ Αἰέοὶβ 5σ-- 
πὶ, 856 ἃ σηθριιβν18 ροδίϊ5. τι51:8-- 
ἴππηι, νἱα, ΟἸΑΥΚ, δα ἨἩοπίοσ. 1]. εἴ, 
849, ΜοΙΘα σου, αρῖρυ. 438. καὶ χα- 
ρίεις, ἵν᾽ ἔχω μὴ οὐχὶ φιλεῖν πρό- 
φασιν. ΒΒ». 

652. μόνα νοῦν ἔχοντα, ἴη- 
ῬΥΠΙ15 5ΔρΙ 8, 1τὰ αἸοὶ ςοϊοὶ μό- 
νος, 5οἴμδ: νἱὰθ ϑόρῇοο 5 Οδαϊρ. 
ΟΟ]. 227, 5βϑεαχι,, Απίπο], Ῥαϊδί. 8. 
Ῥ- 25. οἵδ. 

658. πρὸς δὲ, γταρίούθα νϑῦο. 
Ὡσὴ πο ἰγαπθπάθπηι τούτοις, 56 
τοῖχο ἀσπι δα νερὰ οἕ μεϑ' ὑμῶν 
οἷς, 

Ε 
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χοὶ πατέρες ἐναυμάχησαν, καὶ προσήκουσιν γένει; 

6655 τὴν μίαν ταύτην παρεῖναι. ξυμφορὰν αἰτουμένοις. 
ἀλλὰ τῆς ὀργῆς ἀνέντες, ὦ σοφώτατοι φύσει, 

πάντας ἀνθρώπους ἑκόντες ξυγγενεῖς κτησώμεϑα, 
κἀπιτίμους, καὶ πολίτας, ὅστις ἂν ξυνναυμαχῇ. 
εἰ δὲ τοῦτ᾽ ὀγχωσόμεσϑα, μἀποσεμνυνούμεϑα 

660 τὴν πόλιν, καὶ ταῦτ᾽ ἔχοντες κυμάτων ἐν ἀγκάλαις, 
ὑστέρῳ χρόνῳ ποτ᾽ αὖϑις εὖ φρονεῖν οὐ δόξομεν. 

ΧΟ ἘΥ 

ἔτ᾽ οἰμώξεται, 

ἐγὼ ὀρϑὸς ἰδεῖν βίον ἀνέρος, ἢ τρύ- 
[ν Φ 

πον, οὔτις ἄντ. 

οὐ πολὺν οὐδ᾽ ὁ πίθηκος οὗτος, ὁ νῦν ἐνοχλῶν, 
665 Κλειγένης ὁ μικρὸς, 

56 Ἴὸ πονηρότατος βαλανεὺς, ὁπόσοι κρατοῦσι κυχη- 

654. καὶ -- γένει, εἴ φιὶ νοὸς 
σοβηδίϊομβ αἰξηραπὶ, αὶ οἶναβ 
ὩΔΊΪ βιηΐ, ΠΟΙ 56ΥΥΪ, πὶ 1111, 4. 
νἱοουπηι ἴῃ ΡῬΥΟΘΙΙΟ δραα Αὐρὶημϑ-- 
585. 

665. ξυμφορ ἂν, οαϊαπιΐξαέοπι;, 
ἸΘΩΙῈΥ αἰχὶξ Ρβοοδία, ϑδἰγβ οὐἱ- 
ταΐη8. 
656. Ερβτερίς, ΑἸΠθηΐθπβοβ σοφῶ- 

τάτους αἸοῖς φύσει: τᾶπὶ ἃ ἀδθηια- 
δορὶβ ᾿παπσθδηέθγ, τι 586 Ρ6 σοη- 
ἐγϑ 1 θη 111ΠῚ ἔβοθύθηΐ 1 51ρ166, (οὗ, 
1051.) Νὴ πεΐπι5 ΡΥΘΘοΪατα δϑβὲ, 
4186 Ξϑαιϊζαγ, βϑθηΐθηΐα.) ΟΡΘΥΘΠΙ 
6356 ἀβηάβηι, τιὸ. ΟὨΠ65 ΠΟΠΊΪ65 
5101 οοβπαῖος τραάδηϊ, Β. 

658. κάπετ. Ἰθεγοβ Ὁ πη ζαηηΐα, 
ταβιϊζαϊοβ. 

659. τοῦ τ᾽, ἄας ἐπ τε, νΕ] 5ἴο. 
ὀγκῶ σ.» {αδέω ἐμπιοδίπιμς, ϑμρετ-- 
δίοπιμιδ, ὑξ Επσρ. ἨΘοῸΡ. 598. εἶτα 
δῆτ᾽ ὀγκούμεϑα εἰς. Εδρ. κάποσ. 
τὴν πόλιν, εἱ 5ὶ ξαϑ.ϊ] 6 ηλιι5 ἀ8Υ6 
οἷν δίθμ. 

660. καὶὲ --- ἀγκάλαις. Δίδυ- 
μός φησι παρὰ τὸ Αἰσχύλου" ψυ - 
χὰς ἔχοντες κυμάτων ἐν 
ἀγκάλαις. (ΔΕΘΟΒΥΠ ἀγαπιδίιηι 
Ἰποουτουαπι ἔγαρστῃ, 311. ἴπ δα, 
ΘΒ ῖθηα.) ϑέλει δὲ εἰπεῖν καὶ 
ταῦτα ὄντες ἐν πολλοῖς κινδύνοις. 
- 5. ἔγθαιθη5 Πηθίαρ ποΥα, ἀ6 αιια 
Β6. σομ ἔοΥΥῚ 1} 068 ὅορ, Οεα, ΤΥ. 

διτέφρου 

98. εὐ ἈΠε65. 946. σεἔθειιπι Β6]Π1 
βιπῦ 1ηΐ6]Πσθηάα Ρουΐίσα]α, ποη- 
ἀαπὶ ΠΗ, οππ 1ἃ σοπηπηοαάθ ἔΟΥΣ 
Ροξιιίδϑες Ροβδὲ βρυοειαπι ἀρὰ Αὐ- 
δίμπιιββ88, 

662. τοῦτο Ἴωνός ἐστιν (Τταριοῦ 
ἐκ Φοινίκης. ἢ καὶ Οἰνέως" εὲ δ᾽ 
ἐγὼ ὀρϑὸς ἰδεῖν βίον ἀνέ- 
ρος, πολιῆται. (βοΐβ γ γε οκε- 
τὰ ὦ πολ.) ϑέλει δὲ εἰπεῖν, ὅτε 
εἰ δύναμαι πρίνειν. --- 5. οὗ, 1351. 

664, πίϑηπος. σοπν]οῖτπι, 410 
ἀδξουπιθβ σομῃβθοΐαυὶ βοϊθηῖ. οἷ, 
Ασμβϑγη. 190., εἴ, 41|6Πη1Ὶ 10] 1δ81:-- 
ἀδπὲ, Ηρ παουἤππι δὰ Ηογαι. ϑ8δῖ, 
1. 10, 18. 510 διαΐθπι Ρ] στη] οοδα,, 
ἵπι γὴς ῬαγἹ5. 1416 οᾶα, δηΐθ ΒΥ. 
οὗτός γ᾽, ἴρ58. ῬΥδϑῖθυ ἡθοθβϑι αίθη 
πίϑηκπός γ᾽ οὗτος, οὐπὶ Ἰοοιπὶ Π6- 
Βοδὲ Ῥσθνὶς 5. 1806 ἴῃ σΌΠΙΠΊ 55 τα 
λ1:24}}}} ΞΥΠΑΤΘΕΙ, 

665. ὁ μεκ0 ὃς. τῷ σώματι δη- 
λονότι. φαίνεται δὲ ὁ ἄλειγέ ἕνης περὲ 
τὰ πολιτικά. καὶ τῶν πλουσίων μέν 
ἐστι, ξένος δὲ καὶ βάρβαρος οὗτος. Ξ: 

666. ὁπ. ἄρατ. δέον εἰπεῖν ὅσοι 
κρατοῦσι γῆς) οὐκ εἶπεν, ἀλλ᾽ ἐπή- 
νέγκεν, ὅσα παρέχεται βαλανεὺς τοῖς 
λουομένοις σμήγματα. ὃ. τηϑ τὶ 8τὰ- 
εἶα βου θη πὶ 6556 νἹάδέαγ πρατέ- 
οὐσι, ατιοα ἀρίτιπὶ ΟΥΠΪμὶ Ἰγγῖςο. 
Β.: οὐπόσοι ρεπαᾶοὲ 80 οηιῖϑβϑο πᾶν- 
τῶν, ᾳιοά δὰ πονηρ. β ] πα: 6 Π1ρὶ- 
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ψευδονίτρου κονίας, καὶ Κιμωλίας γῆς, 

χρόνον ἐνδιατρίψει" ἰδὼν δὲ τάδ᾽ οὐκ 
εἰρηνικὸς ἔσθ᾽, ἵνα μή ποτὲ κἀποδυϑῇ, 

670 μεϑύων ἄνευ ξύλου βαδίξων. 
ΗΜ. πολλάκις γ ἡμῖν ἔδοξεν ἡ πόλις πεπονϑέναι 

2 »,2 6 
ἀντεπίῥῥ. 

9 , Ἵ - »-Ὁ Ἁ ’ὔ “2 Α 

ταὐτὸν ἔς τε τῶν πολιτῶν τοὺς καλούς τε κἀγαθοὺς, 

ἔς τε τἀρχαῖον νόμισμὰ καὶ τὸ καινὸν χρυσίον. 
οὔτε γὰρ τούτοισιν, οὖσιν οὐ κεκιβδηλευμένοις, 

675 

ἐὰν, χκυκησίτεφρος 6Θ5ὲ οΟἴποΥο ρϑῖ- 
ταϊχεις Ἰάθοσιιθ δα π]θγαῖβ. χρα- 
τεῖν κονίας (ρΡΌΪν ΟΥ̓ πὶ ἔθπούθ, οΡ- 
1] π 6 γ6) ἀἸο ΤΠΥ, {1 Θὲ πὶ ἐγϑοϊδηξ, 
αι δο υὐπιηΐιν. “ τ] οι] 6 ἀϊοἔιη 
κρατοῦσι: 4τιοα 5651: ὃ, π8πὶ κρα- 
τεῖν Ῥτο ἔχειν γασθηίϊουτηι τηδρὴ5 
εδὲ 4Ζιθπι νοΐθυπμι: νά Ταὶ, 714- 
9085. Ρ. 118, φϑῃθυύδίπι νεῦο ἀΪ- 
οἴ ὁπόσοι --- γῆς 46 Βα] πραϊοτῖ- 
Ριι5, ἴδπι ΡΥΟΡΙ5, 411 ἐθύγϑιη ΟἹ- 
το] ἴασαι Δα οπξ, ἀπιϑηη ἱπηρυοἿ8, 
41 οἴπούθ δϑυ]ξουδΐαηι, πδη εἰ 
ΤῊΔ}} ἰδητιμηπηοᾶο ἀρουθηΐισ, α]-- 
οεμπ ότι ξιιΐδϑοὶ κού Κιμωλίας γῆς. 

667. Κιμ. γῆς. μία τῶν Κυκλά- 
δὼν νήσων αὕτη ἡ Κιμωλία, νιτρο- 
ποιὸς γῆ. ἐξ ἧς τὸ νίτρον. --- 8. 
Κίμωλος, Αἰπιο]αβ, Δ} 1115 δρρεὶ]- 
Ἰαίαν Ἰηβαΐα, ποαΐθ ἀϊοΐα Ζγρετσι-- 
2676 ῬΥΟΡΊΘΥ τηοηΐεβ δυρσϑηΐοβοϑβ, 
πρὶ 486 1η ᾿ἰογα Ἰθρτίαν ἔθυσα }]- 
Ἰοηΐα, δα δἰΐαπι ἤπποὸ τἰαπτογ ἱη 
Ασομίρεϊασο. Ον!αΐι5 ΝΙοι. 7, 463. 
ογϑέοδαφμα χσα Οἰποίϊ. οἵ, ῬΊ1η, 85, 
17., Τουγηοξογέ, ἐ, 1. Ρ. 55. εἴο. 

668. Π|Ρτὶ εἰδώς. τεοῖθ Βϑηί]. ἐδὼν, 
ο5 ἰπίογργοίαιϊο οϑὲ εἰδώς. οἴ. 
66. εὐ Τππογά. 5, 9. πιά. 51055. 
Βτ.: εἰδὼς δὲ τάδε, ἃ πείσεται, 

᾽ 2 ΄ 3 » 

οὐκ ἄοπλος διάγει, ἀλλ᾽ ἐν χειρὶ 
ξύλον ἀεὶ φέρει, μήποτε καὶ 
ἀποδυϑῇ:" πολλοὶ γὰρ αὐτῷ ά- 
πειλοῦσι. 
Ο71, νἱγῖβ. Ῥσοβίβ υξθηθιηι 6586 

81} τεῖρ. βδίσιιξ νϑιευΐ πιοηθία; βϑᾶ 
ῃθιυΐτγιπι ΠΟΥ θυ. 

672. ἐφ, αὐ, φωμοὰ αἰέϊπιοε αἀ. Β. 

ἀλλὰ καλλίστοις ἁπάντων, ὡς δοκεῖ, νομισμάτων, 

673. ἔς τε τάρχ. νόμισμα. 
(πιο ρουιπεὶ ἀπποῖ, 8 νεῦρα τὸ 
καινὸν χρυσίον, «ιοα τοχ νο- 
οδὲ τὰ πονηρὰ χαλκία, τπἱἰροΐδ οἱ-- 
ΡῬΥο να]ᾶθ δαιυ]ίθγαίιμ.) τῷ προ- 
τέρῳ ἔτει (οΟἸγπιρΡ. 98, 2.) ἐπὶ ΄άν- 
τιγένους Ἑλλάνικός (ἴα Βεπη1]. οὲ 
ὙΤυγννἰξίαβ; σογγπρία ΠΡΥὶ ἀλλὰ 
νικᾶ :) φησι χρυσοῦν νόμισμα κο-- 
πῆναι, καὶ Φιλόχορος ὁμοίως, τὸ 
Ἀ τῶν χρυσῶν Νικῶν. 8, 
674. 5εᾳιι. τούτοισιν Ῥγΐογα ἴοοο 

ΡῬτο ἐκείνοις ἀϊοσίππι 6558 τηομδὲ Β. 
οἵ. 678. --- οὖσιν --- κε. γάτα 
σΟμ ΠΟΙ Ο ΡὈΔΥΙΔΟΙΡΙΣ βιρδίδη νι 
σαὶ 8110 Ρατίϊοὶρίο, 46 πὰ Β. 1δ- 
ἀαὐ Ῥουβοῃεπι δα Ἐμιτρ, Ηθοιρ. 
858. (οὐκ εἰωθὸς ὄν.) --- ΑἸΠ6- 
ὨΐΘΏ565 ψυρο ΠΏΠΊΤΙΪ5 ρθη αὶδ 
1505 6556. Εἴ Ῥδι1Ο 5511108.) ΘΟ54116 
Ἰποουΐοβ, δάπιο ἱπποΐ 556 δι Γ6 08, 
ταοηδῖ ΕΟΚΠΕΙ, Ποοίχ, πη. νοι, 9. 
Ρ. 506. [ἄδπι ἸΡΊάθπι ρΡ. 911., ἀ6 
αΥὶϊα ἀοἔεοϊι πη ὨΠΠΊη18 Αἰτοἷ5 
δϑθη5, καλλίστους 605 ",], ποῖ 
νϑηιϑίαιβ5 οαιιβα., 5668 ΡῬγυορίου 1η- 
ἸΘΥΏ Ὅτ ΡΥΟΡ  αίθπι νΟΟΔΥΪ δΥΡ ἐγα- 
ΤΥ, σροίθυιπη ποΐϑθ δηξ δυσθηΐ- 

οάϊπαθ [Γδιγίοιϊοδθ, ἀθ σα]ρι5 
Βέχρο 9, 1. εοχίγεπι..: τὰ δ᾽ ἀρ- 
γυρεῖα τὰ ἐν τῇ ᾿ἀττικῇ κατ΄ ἀρχὰς 
μὲν (α5αι6 δὰ "6:1 Ροῖορ,: νἱα ἃ, 
1ηῖοΥΡΡ, δὰ ἂν, 1106,) ἣν ἀξιόλογα, 
γυνὶ δ᾽ ἐκλείπει. εἴ. Ῥαιιδδᾶη. 1, 1. 
ΘυΥ ὁ ἀ᾽86 Π 1186 ἀπ αγη ἔξ Υτι η Ἑ 
ἴπ Διο. --- κεκεβδηλ. ἀντὶ τοῦ 
οὐ κακούργοις, οὐ κεκαπηλευμέ- 
νοις, ἀλλὰ παϑαροῖς. 8. 
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καὶ μόνοις ὀρϑῶς κοπεῖσι, καὶ κεκωδωνισμένοις 
2) -- ὦ Α -" 4 Ὁ - 

ἔν τε τοῖς λλησι καὶ τοῖς βαρβάροις ἀπανταχοῦ, 

χρώμεϑ᾽ οὐδὲν, ἀλλὰ τούτοις τοῖς πονηροῖς χαλκίοις 
χϑές τε καὶ πρώην κοπεῖσι τῷ κακίστῳ κομματι" 

680 τῶν πολιτῶν 8᾽ οὗς μὲν ἴσμεν εὐγενεῖς καὶ σώ- 

φρονας 
ἄνδρας ὄντας καὶ δικαίους, καὶ καλούς τε κἀγαϑοὺς, 
καὶ τραφέντας ἐν παλαίστραις, καὶ χοροῖς, καὶ μου- 

συκῇ» 

προυσελοῦμεν, τοῖς δὲ χαλκοῖς, καὶ ξένοις, καὶ 
πυῤῥίαις, 

καὶ πονηροῖς, κἀκ πονηρῶν, εἰς ἅπαντα χρώμεϑα, 

685 ὑστάτοις ἀφιγμένοισιν, οἷσιν ἡ πόλις προτοῦ 
5«Ν -“ ς ὦ , Ὑ) ᾿] , 3 »ἤ τ 

οὐδὲ φαρμακοῖσιν εἰκῇ ῥᾳδίως ἐχρησατ ἂν. 

676. κεκῶ δ. δεδοκιμασμένοις, 
ἐκλελεγμένοις ἀκριβῶς. 9. οΥ. 79. 

679. χϑὲς τε καὶ πρώην Ρτο- 
ΨΘΥΡῚΙ ἰοοο, οὖ ἴδεσθ σοῃ θη Π1, 
6 Ύθρθιι5 ΠΙΊΡΟΥ5 80 ΥΓΘοθη ἶθιι5 αἰοῖ 
τηοποὺ Β6, Πδπηιοβίΐ. ο. ΤΘοο 8 Υ. 
46 εἰν πον]ῖο θα, Β οἰβΚ. 9. ρ. 1093. : 
τὸν πρώην καὶ χϑὲς ἐγγραφέντα οἷο. 

682. ἀεβουιρίιο βαἀποδιϊοηΐβ 1η-- 
δοπαούηι. νὴ ῬΙαί. 190. οἱ ἃ 
αἀοοίϊδδίηο ΒΕΥΪο 1η 1 ΘΥ5 δα π16 
ἀαιῖ5 Ἰαιιάαλιην Ῥ]δὲ. ΑἸ οὶ. 1, ο.7., 
Βεῖρ. 8. Ρ. 408. Οομτίιι5 οοηξογσὶ 
παροὺ ΝῸΡΘ5 ΟΠ τιηο Ἰοσο, ἱπρυὶ- 
τλἷ5 955. 56η4.. εὖ Αβθβομῖηῖβ οτϑδῖ. 
ο. ΗἸρρδσομχ 1Π]}10, 

688, ἴα Τ)]η4. σϑοιηᾶιπι Β]ο - 
Π61α, δὰ Αθβοῦυ!, Ῥυομι. 447. μοτ- 
Ῥετδπα ΠΡΥῚ προσελοῦμεν, Βγ. προῦσ- 
ξλοῦμεν. 8. προσελοῦμεν. προ- 
πηλακίξομεν., ἐλαύνομεν, ἐκβάλλο- 
μὲν. -- Ἶ960 ἱποχρθοΐαϊο αἰχὶῦ χα 1- 
κοῖς, νοΐ 51] 46 ὨμΠΠΊ115 Ἰοαιθ- 
γϑίαῦ, Οἷπὶ ΠΟΙΪΠ65 ἔθυυθοβ οἵ 
ἀναισϑήτους ἰηϊο]Πραῖ. --- Βε.: 
τυ ὁ δ.., δογυΐδ. αὐ αἰοὶν 8, [πιρο- 
ὩΘΡαηΐ δ 6Π1 56 ν15 ΠΟΙ Πἃ ἃ 60- 
ἸοΥθ φιιαπάοαιιθ, αὖ Ῥγχγλΐας5, Χατν- 
ἐλίαβ; διϊδ σϑηΐθ, τὸ σαγίο, δζ7.- 
γμδ., δγγα, Τλγαΐξία; δι ἃ} οἵῇ- 
οἷο, τὖ ἥόγοιπο, ϑοδίαβ; δὲ αἰϊπιη αθ, 
αὖ ραΐοὲ οχ Τϑυθηίο, Ῥ]δϑιιο οἱ 
ΑΥϊβδίορῃϑηθ, ἃρ. 415 οπιηΐδ, 
4ιιὰ6 αϊχὶ, οσοιχγαηΐ, “ῖς. Ἰδιιάαὶ 

οἴϊατι Γκιοΐαπιπι πη ΤΊ. ο. 99,, 
ὩΡῚ να. Ηδμπιβίθυμα. 

68ά. πον. κἀκ. πον. 86 ξοΥΠΊ8 
Ἰοψιθηαϊ Οταθοὶ βᾶθρθ ποίΐδηϊ Πο- 
Π]Π65 ἱπιρ ΟΡ 085. 6 ΡΥΌΒΙ5 6 σοη- 
ἐγαυὶο οὐ κακὸς, οὐδ᾽ ἐκ κακῶν. 
να, ὙΠΘοοΥ. Ια. 95, 88. ωζοτ. 

686. φαρώ. τοῖς λεγομένοις κα- 
ϑάρμασι. 5. φαρβ. παϑάρμασι. 
τοὺς γὰρ φαύλους, καὶ παρὰ τῆς 
φύσεως ἐπιβουλευομένους, (35) εἰς 
ἀπαλλαγὴν αὐχμοῦ, ἢ λιμοῦ, ἤ τι- 
γος τῶν τοιούτων ἔϑυον, οὕς ἐκά- 
λουν καϑάρματα. ὅ.Πο], (. οἔ, 5. 
δα Εσι, 1144. οἱ αιιοβ ργδείθυθα Κὶ 
εὐ ΒΥ, Ἰαιάδηΐ, ΗἩδυροοταΐ. ν. φαρ- 
μακὸς, Μβιγβ, Γιθοῖ. ΑἸΈ, 4, 22. εἱ 
Οτϑθο. ἔθ ν. Θαργήλια. Βυβίτανί 
δυΐθηι ροϊθϑβῦ, ταἰχιιηῖ Ἰππηδηῖα σία 
ΒΔΟΥΙ ΠΟΙ αιιοΐα 15, οἱ ΒΪ]5 σαὶ θη, 
ἕαοῖα βίην 1 σο θα μῖθτι5 ΠΥΡῚ15 ΑἸ Π6- 
ΠΔΥΠ] Πιδίχ ΟΡ 115, ( ΠΥ πα 
δΙΐογα ἔθρδὶ ἐππ|, οἴπὶ ϑεωρὶς ταἱὲ- 
ἐεραΐασῦ πὰ ΠΘΙαπι, δἰΐθγα αἷθ 6. 
ὨλΘη 515 ΤΠΔΥΡΘΙ]ΟΠΪ5.}) 80 ἴπ οαἷα- 
ταὶ τα] τι5 ἐϑιηδιιη ΡῈ ]1ΟΙ5, 418165 
σΟμ θοαὶ ὅ0Π 0]. Ο., ξιιουϊηξ 
τιϑιχραῖΐα ; 16 χοῦ 5: ση Π σαγο ντἀ6-- 
ταν 1116 ὅ0Π0]. ψεῖας 4αοαιιθ 5080]. 
Εἰ χυΐλαπα 1.1 ς ἔτρεφον γάρ τινας 
᾿ἀϑηναῖοι λίαν ἀγεννεῖς, καὶ ἀχρή- 
στους, καὶ ἐν καιρῷ συμφο- 
ρᾶς τινος ἐπελϑούσης ,τῇ 
πόλει, λοιμοῦ λέγω ἢ τοιούτον 



Ὁ ΓΡΡ ΧΊΟΥ. 8ὅ 

Φ' 9 

ἀλλὰ καὶ νῦν, ὦ νόητοι, μεταβαλόντες τοὺς τρόπους, 

χρῆσϑε τοῖς χρηστοῖσιν αὐϑις" καὶ κατορϑώσασι γὰρ 

εὔλογον" χἄν τι σφαλῆτ᾽, ἐξ ἀξίου γοῦν του ξύλου, 
600 ὠ ἤν τι καὶ πάδχητε, πάσχειν τοῖς σοφοῖς δοκήσετε. 

τινὸς, ἔϑνον τούτους ἕνεκα τοῦ 
καϑαρϑῆναι τοῦ μιάσματος. --- εἐ- 
κῆ δᾳδίως. Αγ] βηλι5 Αὐμῖ- 
οἷ, πιὸ ἄλλως μάτην, πάλιν αὖϑις 
εἰς. νἀ. 560]. δα Ρ]κε. 95., Μι5- 
ξταν. δα Επτὶρ. δου. 489. βήμε: ἘΞ 
Οδίθγασῃ δἰ πα 6 Υ, ἀππηοΐϑηΐα Β6., 
ἘπιΡο]]5 ἀπιοθιιβ 1π Ἰοοΐβ, ΑἸΠ 6. 
Ῥ. 495. οὐ δρ. ὅ1ῖο}". ΕἸου. Οτοί. 
Ρ. 169., φαοτιιπι Ἰοοουπ ῬυΐοΥα 
ΗΣῚ ἴπσοε: οὗς δ᾽ οὐκ ἂν εἴλεσϑ᾽ 
οὐδ᾽ ἂν οἰνόπτας πρὸ τοῦ, Νυνὶ 
στρατηγοὺς λεύσσομεν. ῶ πόλις, 
πόλις, Ὡς εὐτυχὴς εἶ μᾶλλον ἢ κα- 
λώς φρονεῖς ! 

688. ἐξ ἀξ. γοῦν τοῦ ξύλου. 
παρὰ τὴν παροιμίαν ἐξ ἀξίου γοῦν 
τοῦ ξύλου πᾶν ἀπάγξασϑαι : (Ξθη8- 
ΥἼτι8 Βηΐο δϑὲ, πὶ ἔδ]]ου, ἐξ ἀξ. γοῦν 
κἂν ἀπάγξασϑαι ξύλου. 8ἃΡ. Ετα- 
5: πὶ Ααἀδο, 0}}1], 2, οοπΐ, 2, ὃ, 

Ἰορίταν ἀπὸ καλοῦ ξύλου κἂν ἀπάγ- 
ξασθαι καλὸν, ἴπ 4ὰ0 ῬΙδοοὶ ἀπὸ, 
πΐ ϑουθαλ, φυοα “εὐφωνύτερον, 
ἀπ᾽ ἀξίου γ. Ἀ. ἀπ. ξύλου. ϑγγαβ, 
ν6] φιϊβδαιιῖδ 116 δῖ: 776] δέγατι-- 
βμίατὶ Ρμίογο ἐδ Ἰίστιο ἡωνάε.) ἐπὶ 
τῶν ἐθελόντων σεμνῶς δυστυχεῖν. 
ϑέλει οὖν λέγ ειν, ὅτι βέλτιόν ἔστι 
χρῆσθαι τοῖς γενναίοις στροτηγοῖς 
καὶ δεδοκιμασμέν οις ἢ τοῖς φαύ- 
λοις᾿ κἂν γὰρ δέῃ παϑεῖν τι, κρεῖτ- 
τον ἀπ᾿ ἀγαθοῦ ἢ φαύλον πάσχειν. 
5. Οοιηραγαῦ Βτ. 114 ΝΙοίαθ Εφᾳα, 
80. κράτιστον, οὖν νῷν ἀποθανεῖν" 
ἀλλὰ σκόπει, Ὅπως. ἂν ἀποϑάνω- 
μὲν ἀνδρικώτατα. ΕΞ ΥΊΡΙ 65 4υο- 
{6 Τρ ΤδαΥ. 496. Πυλάδη, 
ϑανούμεϑ᾽- ἀλλ᾽ ὅπως ϑανούμεϑα 
Καλλισϑ΄. ἕπου μοι, φάσγανον σπά- 
σας χερί! εἴς, 



Ζ4ΠΑ͂ΚΟΣ. ΞΑΩΝΘΙΑἁΑ͂Σ. ΧΟΡΟΣ ΤΥΎΣΤΩΝ. 

“411. Ν ἡ τὸν Ζία τὸν σωτῆρα, γεννάδας ἀνὴρ 
ὁ δεσπότης δου. 

1“. 

πῶς γὰρ οὐχὶ γεννάδας, 
ὅστις γε πίνειν οἷδε καὶ βινεῖν μόνον; 

41. τὸ δὲ μὴ πατάξαι σ᾽ ἐξελεγχϑέντ᾽ ἄντικρυς, 
605 ὅτι δοῦλος ὧν ἔφασκες εἶναν δεσπότης. 

Ξ,4. ὥμωζξε μέντ᾽ ἄν. 
41. τοῦτο μέντοι δουλικὸν 

εὐθὺς πεποίηκας, ὅπερ ἐγῶ χαίρω ποιῶν. 
34. χαίρεις, ἱκετεύω; 
41. μὴ, ἀλλ᾽ ἐποπτεύειν δοκῶ, 

ὅταν καταράσωμαι λάϑρα τῷ δεσπότῃ. 
700.,3Δ4.τί δὲ τονϑορύξων, ἡνίχ᾽ ἂν, πληγὰς λαβὼν 

691. ΑΘδοιιβ ἰῃ 5οθ πα πὶ ΓΘ 610 ΟἸΙΠῚ 
Χαηΐΐα, 4πούμι 6 ΠΟ] ]οαπ10 ΡοΥ- 
οἰρίτπι φρθοϊδίουθϑ, αυΐὰ ἴῃ δθα]-- 
Ῥθι5 Ρ] αἴομ]5 δοίτιπι ἔδιιθυτ, οἱ ρυδθ- 
Ρϑυϑίασ πον ἀσδμιαὶ5 ΘΟΠΘΕΠ 110. 
-- Βκυ. Φἰα τὸν σωτ. ουὔιι5 ἐθηι- 
ΡΙαπι ΑἸΠΘηῖ8 ἔπ ΡρΥορΘ ἔογπηι: 
να. ἱπίθγρρ. δὰ Ρίας, 878., 1176. 
ῬΕΙ͂ δμπὶ Ἰπγαγθ βοϊθρθϑηΐ ΑἸΠπ6- 
ὨΐΘΠ 568. 

693. ΑΥΟΙ Ροβὲ ὃς οὐ ὅστις ρΡδΥ- 
ιἰοιίαηι γὲ Θῃρμαβθοβς ρυαῖία δα- 
ἄογα βοϊδθηΐ, Ῥούβοῃ. ργϑϑῖ. ΕΏΣΙρ. 

. 47, βοαιι. Απποίανι Β. 
694. ἐξελέγξαντ᾽ (5ἰς οαά, 

δηΐα Βυ.) ὦντ. γράφεται ἔξελεγ- 
χϑέντα. λείπει δὲ τὸ ϑαυμάζω, ἡ 
τοιοῦτόν τι. 8. 
696. τοῦτο. τὸ λοιδορεῖν τὸν 

δεσπότην ἀπόντα. 8. 
698. χαίρεις. ἕκι; ἢ, βαμάοδτιο, 

σοαο59 -- μὴ, ἀλλ᾽ ἐπ. δοκώ. 
ἰϊὰ Π1η8. οοα4. μάλ᾽ ἐπ., μάλλ᾽ ἐπ. 

(Βαν. 5601|0]1.), μάλα γ ἐπ., μᾶλλον 
ἐπ. (Ῥατῖβ.), μάλιστ᾽ ἐπ. οἴ. 572. 
8.: πα οἱ τὰ μυστήρια παφαλαμβά- 
νοντες μύσται “καλοῦνται. "οὗ δὲ 
παραλαβόντες αὐτὰ τῷ αὖϑις ἐνιαυ- 
τῷ ἐφορώσι τὰ μυστήρια; καὶ ἐπο- 
πτευουσι" καὶ ἐποπτεύοντες χαί- 
θουσιν ἐπὶ τῷ πολλὰ πράττειν. ὃ 
δὲ νοῦς ὅταν, φησὶ, λάϑρα κατα- 
ράσωμαι τῷ δεσπότῃ; λίαν οὕτως 
ἥδομαι, ὡς δοκεῖν μυστήρια ἐπο- 
πτεύειν καὶ ἑορτάζειν. τὸ δὲ μάλλ᾽ 
εἶπεν ἀντὶ τοῦ οὐκ ἀλλὰ (πιο μὴ 
ἀλλά : νἱά. ϑοπαθἔου. Με]. οὐἹῦ. Ρ. 
108.), οἵῳ τρόπῳ λέγομεν οὐχ οἷον 
ἥδομαι, ᾿ἀλλ᾽ ὑπερήδομαι. --- Μο- 
θὲ Β., αἰ νγουβὶβ ἐθπιρουῖριιβ ἀΐνουβα 
οθβουναία 6556 ΔπΠΠΟΥΠ βραίΐα 11- 
ΕΓ μύησιν οἱ ἐποπτείαν, ἀθ αἴιο 
Ἰαιιᾶαι 816, Οὐοὶχ Ρ. 188. 5641. οἕ 
Ὡ11. 56αα. 

700. τονϑορύ ξων, ψιϑυρίξων, 
ἠρέμα γογγίζων, ἢ λάϑρα φϑεγγό- 



ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ ΒΑΤΡΑΧΟΙ, 

πολλὲς, ἀπίῃς ϑυραΐξε; 

“41. 

,Ξ4. 

“411. 

"4. 
ἅττ᾽ ἂν λαλῶσι; 

“41. 

τί δὲ πολλὰ πράττων; 

ἘΦ 

87. 

καὶ τὸϑ' ἥδομαι. 

ὡς μὰ “1 οὐδὲν οἶδ᾽ ἐγώ. 

ὁμόγνιε Ζεῦ ! καὶ παρακούων δεσποτῶν, 

καὶ μάλα πλεῖν. ἢ μαίνομαι. 

705 .Ξ4. τί δὲ, τοῖς ϑύραξε ταῦτα καταλαλῶν ; 

4:1. 
ν. [ἐ 

ἐγώ; 

μὰ Δί᾽, ἀλλ᾽ ὅταν δρῶ τοῦτο, κἀκμιαίνομαι. 

Ξ΄4. ὦ Φοῖβ᾽ ᾿άπολλον, ἐμβαλὲ μοι τὴν δεξιὰν, 
καὶ δὸς κύσαι, καὐτὸς κύσον, καί μοι φράσον, 
πρὸς “Ἰιὸς, ὃς ἡμῖν ἐστιν ὁμομαστιγίας, 

110 

χὠ λοιδορησμός; 
“1. 

ΞΑ͂. ἃ! 

τίς οὗτος ὀὔΐνδον ἐστὶ ϑόρυβος;, χἠ βοὴ, 

“Δἰόχύλου κεὐριπίδου. 

1. πρᾶγμα, πρᾶγμα μέγα κεκίνηται, μέγα; 
ἐν τοῖς νεχροῖσι, καὶ στάσις πολλὴ πάνυ. 

μενος» ὑποτρέμων (ἔογι. ὑποβρέ- 
μων. τὰ χείλη κινῶν. 8. σοπἕεγ- 
ΤῸΥ τουϑορύσας, πιμτπιγατιδ)  ΘΒΡ. 
608. 

701. ἀπίῃς ΡῬυΐπιαβ Κα. ΠΡΥῚ πιθη- 
ἄοξε ἀπῇς. 

709, πολλὰ πράττων. οἴ. 998, 
ποβίγαϊθβ συα]σο ἀϊοιιηῦ δέολ τετισιῖε 
γπαοήιοτι.. 

708. ὁμ. Ζεῦ. τὴν “ὁμοιότητα 
ϑαυμάζων λέγει, οἷον ὠ ὁμοιότη- 
τος. 8. Ῥγαίσαπι (δἰ ΘΟΡΠΔΙΟΥΙΠ1) 
δϑί ἱπνοσδυθ τόνοι ὁμόγνεον. θ 680], 
Ἐμιγῖρ. Ηδβοιρ. 846, Β6. οἵ, ΟΥθα- 
τοὶ ΘΥΤΩΡΟΙ. 2. Ρ. 518. παρα- 
κούων. λάϑρα ἐπαπροώμενος. 1 58, 

704. καὶ --ἈΟ μαίνομαι. Ἐγ- 
ῬΘΥΒΟΪΘ οοπιῖοσα, τι 103. εἴα. Ογ- 
οἷορ. Ἐσῖρ. 447. ἐοὺ, ἰοὺ, γέγηϑα, 
μαινόμεσϑα τοῖς εὐρήμασιν. ἰηΐτα 
729. ὑπερεμάνησαν: Αμπποῖανὶξ Β6. 

705. ἐγώ; εἴα. Β6.: ὁρο3 ἕπιο 
Ρτοζοοίο. οὐτα ἄοο γαεῖο, οἴω. Βύυ.: 
»» Βιοέοσίισ μὰ Ζία «ἃ 14, «ιοὰ 
ἴδοῖΐα Ἔ ἀεμῷ 6]]Πριῖσα ῬΡῚ Ρδγδ“- 
515, δα πιης χηοάϊιηι βιρρ]οπάδ: 

οὐ μὰ 4ία χαίρω μόνον; ἀλλὰ καὶ, 
ὅταν δρῶ τοῦτο, ἐκμιαίνομαι. Ὡς 

τ06. κἀκμιαίνομαι. οὕτως 
ἔλεγον τὸ ἀποσπερματίξειν, ὡς οἱ 
ὀνειρώττοντες. - 85. 

707. ὦ Φοῖβ᾽ [Δπολλον υτἱάᾶϊ- 
Οἴ]6 ἵπατ ταῦ Ηουπθσιιι εἴ Ερὶ- 
ςο5. 48. α΄, 48. ὡς ἔφατ᾽ εὐχό- 
μενος" τοῦ δ᾽ ἔκλυε Φοῖβος ᾽΄4πόλ- 
λων εἴς, 

709. ὁμομαστ. ὥσπερ φαμὲν 
ἑταιρεῖος Ζεὺς, καὶ ὁμόγνιος (709. ̓ , 
καὶ ἱκέσιος., καὶ ξένιος, καὶ ῦσα 
τοιαῦτα, οὕτω καὶ δούλιος, ὁ τῶν 
δούλων ἔφορος. ἐπεὶ δὲ οἱ δοῦλοι 
μάστιξιν ὑπόκεινται καὶ πληγαῖς, 
διὰ τοῦτο ὁμομαστιγίας εἶπεν. --- 8. 

712. τὰ Ῥᾶν., [ΙὨνθση.» Πϊμπα. 
4111 πρ. γὰρ κεκ. μέγα, πρ. μέγα 
κε. πάνυ, πρ. σφόδρα κεκ. μέγα, 
{π|86 διιης ΘΟΥΆΠΊ, 411] ν8] αἰ θυαπι 
μέγα πο ἔδυγθηϊ, αιιοα 6βὲ ἐμφα- 
τικὸν, νθὶ 60 78π| ποὴ ἱηνθηΐο ἴῃ 
1ΙΡΥὶβ διιὶβ νϑύβϑαα Πἰϑηΐθηι νϑΥῚΘ 
βαγοίγθηϊ, πάνυ φαΐάσπι 1Π86 5.1- 
Ἰδοίιμι βϑαιιθηΐθ ψΘΥϑιι, 



Ξ4. ἐκ τοῦ; 

ὃ8 Ἷ ΡΣ ΡΟΣ ΥΖΩΝ ΟΥῸΣ ; 

41. νόμος τις ἐνθάδ᾽ ἐστὶ χείμενος 
719} ἀπο τῶν τεχνῶν. ὁπόσαι μεγάλαι καὶ δεξιαὶ, 

τὸν ἄριστον ὄντα τῶν ἑαυτοῦ ξυντέχνων, 
’ δι κ - ’ ͵ 

σίτησιν αὐτὸν ἐν πρυτανείῳ λαμβάνειν, 
-Ὁ΄ γ - 

ὥὕρονον τε τοῦ ]Π]λούτωνος ἑξῆς... 
μανϑάνω. 

41. ἕως ἀφίκοιτο τὴν τέχνην σοφώτερος 
790 ἕτερός τις αὐτοῦ" τότε δὲ παραχωρεῖν ἔδει. 

Ξ.4. τί δῆτα τουτὶ τεϑορύβηκεν “ἰσχύλον; 
41. ἐκεῖνος εἶχε τὸν τραγῳδικὸν ϑρόνον, 

ὡς ὧν κράτιστος τὴν τέχνην. 

νυνὶ δὲ τίς; 
41. ὅτε δὴ κατῆλο᾽ Εὐριπίδης, ἐπεδείκνυτο 

725 τοῖς λωποδύταις, καὶ τοῖσι βαλαντιητόμοις, 
καὶ τοῖσι πατραλοίαισι, καὶ τοιχωρύχοις, 

ὕπερ ἔστ᾽ ἐν ὕὥδου πλῆϑος᾽" οἱ δ᾽ ἀκροώμενοι 
τῶν ἀντιλογιῶν, καὶ λυγισμῶν, καὶ στροφῶν, 

714. νόμος τις οἷς. ταῦτα με- 
ταφέρει ἀπὸ τῶν ἐν ᾿Δττικῇ ἐθῶν 
εἰς τὰ καϑ' ἄδου. 5. ξαῖε [εχ ΑἸΠ6- 
ὨΪ5., τὸν ἄριστον ὄντα τῶν ξαυτοῦ 
συντέχνων σίτησιν ἐν πρυτανείῳ 
λαμβάνειν καὶ προεδρίαν, τὶ πιο - 
ταὶ οηζ. βθοπηάπαπι ΡΘΕ. (οη1- 
τιθπὲ, ἴῃ ἸΙερθβ Αἰΐ. Ρ. 5923.; οἔ. 
Κόῦρκθ ἄρον. Οεβείζρεθιηρ (δΥ 
Οτθομδη Ρ. 470, ποίβ γ85 νϑὶ εχ 

Ββίουϊα ϑοογαιῖβ: νἱᾶθ Ρ]αΐ. Αροὶ. 
δοογδῖ. ο. 96., Οαἷο. ἀ6 Οτδῖ. 1. 
54, εἴς. σοῃζουτὶ θὐϊαπὶ Ροΐαβϑι 86Π0], 
αἱ 895. 

715. ἴἴα Β. 6χ τιθηΥ. 8111 οοαᾷ, 
ὅσαι. 

718. τοῦ Πλ. ἑξῆς. ἀντὶ τοῦ 
ἐγγὺς τοῦ ϑρόνου τοῦ Πλούτωνος. 
5. ξξῆς τῷ τοῦ Πλ. ϑρόνῳ. 

γῶϑ. τὸν τραγ. ϑρόνον. ΠΊΘΥᾶ 
Ποῖ1ο, πΘαπ6 πιο ΡΟΥΘ ΓΘ πιοπδῦ 
Β. βορμϊδίασιπι ἱΠΥΟΠΟ5 δ6ῖ οδίμ6- 
ἀγαβ, ἀθ αυΐριι5 οορίοβθ δὰ ἢ, ], 
αἰχιῖ ὅρ. 

7γ234, ἐπεδείκνυτο. ατεὶξ 5μα6 
ϑρθοίπιοτι δα άϊε. πο δείξεις οἱ ἐπε- 
δείξεις αἹοιι μη ἐΠΥ φοτηπεὶδ δ᾽ 7168. 5ΙΝΘ 
ΒΡΘΟΪ ΠΩ ΔΥΕῚ5 ΟἹ) 5 ΟΠ 116, 4186 

ἴη ἐπθαίγὶβ ν 6] [πα 15 ΡῈ] οἷς δάππ- 
ἴω οἴο. Κ, 

725. τπούθ βο Ἐμιυρι θη ρΡΥο-- 
ΒοΙπαιϊξ, Ἰταπαι8ηϊ ΟΠΊΠΐδ ΘΘΠΘΥ]5 
ΒαΘ] θυ διιοΐουθηι δὲ ΡϑΕΥΟΠΙΙΠῚ ; 
φιοα τἹάϊοι] πιϑρῖς. οδιιβα ατιθπὶ 
ΒΕΥΙΟ ΠΟΥ, οἷπὶ 4111 1πέθ] ] χθσθ, 
{π|}} Μμαπιδη ββίπιιϑ ὙΥ ΘΙ ΟΙκθσιβ; οἰοὶ 
ὨΘΘΑΥ θη μοϊίεβξ, ἀοβοίνίϑεθ Επ- 
τἹρΙά 6πὶ 80 ΑΘΞΟΥΙ ϑοΡ βου σαιθ 
δτανϊταΐθ δα βι} 1] 18:6, ΞΘΘΡΘ αι 
5ΟΟ00 ροΐπι5 48 πὶ σΟΥ ΠΤ Ο νἹά ον 
ἱποθάεγθ, -- 8ὅ.: βαλ. ἀντ. τοῖς τὰ 
βαλάντια τέμνουσιν, ἃ ἐν ταῖς ξώ- 
ψαις ἀπῃωρημένα φέρουσιν ἄνϑρω- 
ποι. 

728. τῶν ἀντιλογιῶν. παρί- 
στησιν αὐτοῦ τὸ περὶ τοὺς λόγους 
σαπρόν. καὶ ἐν ἄλλοις" στρ εφί- 
μελος τὴν τέχνην Εὐριπί- 
ὃ ς. (ξοτξ, ὃ στρεψίμαλλος 
τὴν τ. Εὐρ.; δὲ νογοίρεϊς -«ατεῖ-- 
ΩΣ Ἑωτίρία65.}) -- λυγισμῶν. 
παμπῶν. γ γράφεται (μι 1η Βατοοο.) 
λογισμ ὦ ν᾽ τουτέστι παραλογι- 
σμῶν. τὸ δὲ κάμπτειν ἅμα μὲν 
πρὸς τὰ μέλη, ἅμα δὲ πρὸς τὸ 
ἐξελίττειν καὶ ἀναδύεσϑαι. “Ὅμηρος 
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Ο [2 - 3 Γ ’ ὑπερεμάνησαν, κἀνόμισαν σοφώτατον" 
730 κἄπειτ᾽ ἐπαρϑεὶς ἀντελάβετο τοῦ ϑρόνου, 

ἵν Αἰσχύλος καϑῆστο. 
Ξ4. κοὐκ ἐβάλλετο; 
41. μὰ Δ᾽, ἀλλ ὁ δῆμος ἀνεβόα κρίσιν ποιεῖν, 

ὁπότερος εἴη τὴν τέχνην σοφώτερος. 
͵Ξ4. ὁ τῶν πανούργων; 
241. νὴ 411, οὐράνιόν γ᾽ ὅσον. 

735,34. μετ᾽ Αἰσχύλου δ᾽ οὐκ ἦσαν ἕτεροι ξύμμαχοι; 
41. ὀλίγον τὸ χρηστόν ἐστιν, ὥσπερ ἐνϑάδε. 
Ξ4. τί δῆθ᾽ ὁ Πλούτων δρᾷν παρασκευάζξεται; 
Α1. ἀγῶνα ποιεῖν αὐτίχα μάλα, καὶ κρίσιν, 

χἄλεγχον αὐτῶν τῆς τέχνης. 
Ξ4. κἄπειτα πῶς 

740 οὐ καὶ Σοφοχλέης ἀντελάβετο τοῦ ϑρόνου; 
ΑΙ. μὰ Δί᾽ οὐκ ἐκεῖνος, ἀλλ᾿ ἔκυσε μὲν Αἰσχύλον, 

ὅτε δὴ χατῆλϑε, κἀνέβαλε τὴν δεξιὰν, 
κἀχεῖνος ὑπεχώρησεν αὐτῷ τοῦ ϑρόνου. 

4. δ 408): δίδη μὠόόσγοισι 
λύγο ἐσι. Δίδυμος δὲ’ λυγισμῶν, 
ἀπὸ τῶν συνδέσεων τοῦ λόγου. 8. 
8. πιοπθῖ, ΡΥορυθ λυγίζειν Θιπὶ 
αἷοὶ, 4 1οἴτι5 Θαἀν θυ βαγ1] ΘΟΙΟΥΪ οά- 
Ρ᾽ 5, Ἰδέθγιιπι, ν6] ἔβμπλου β 1η816-- 
χίοηθ δἰ πα δέ, ερ, 1478. πλευρὰν 
λυγίσαντος ὑπὸ δώμης, υμὴὶ 8.: 
συστρέψαντος, περιαγαγόντος. ἡ 
μεταφορὰ ἀπὸ τῶν παλαιόντων. 
Τιαλοϊδμι5 ΟΥὙΠΊΠ85. ο. 94, ἀδ ]1ι-- 
οἰαϊουίριβ: καὶ ὠϑισμοὺς, καὶ πε- 
ριπλοκὰς, καὶ λυγισμούς. ἀϊοϊτυγ 
οἴΐαμπι ἀθ τη01}} ΠΧ] ΟῚ" 6 58] 8 [1111], 
οἱ 46 115. «πὶ Τὰ νοὐἱβ ΤΟΥ (ΘΓ, 
Ἅτ6 πὶ Πριγαΐθ 46 νϑυβιι 115 ΥὙΘΟΥΊΙΠΊ, 
Ῥοθηδ5 δἤἴπρου δε θηΐζινι: νὶᾶθ 
Β. εἴ, 405 Ἰαπάδί, Ῥμοίϊαμι Ὁ. 
170. σθαι. αδἴψιιθ Ζοηδύδιη 9. ἢ. 
1922. 5θαιι. ΘΌΡΗΟΟ165 ΤΎΔΟΙ, 740, 
μάρψας ποδός νιν ἄρϑρον ἡ 1υγί- 
ζεται, τὶ Ρ]τπγα ἀδπΐ 1πΐεγρρ. --- 
στροφῶν, δδβιιἐ]αγιηι. 

729. ὑὕὑπερεμ. ἀδ6 ϑιυπιπιο ἴπ 
ΘιιπῈ δέ πια10 δὲ ἔανοσα ἀϊοϊίαγ, 6 φ. 
οἵ, 1389, 

7380. ἀντ. τοῦ 8.0. 56οπι α[76-- 
οέανΐέ. Ἐ, Κ. οἵ, 740. 

731. οὐκ ἐβ. λίϑοις δηλονότι. 
εἶτα οὐκ ἐλιϑοβολεῖτο, φησὶ, ποιή- 
σας. ὃ. ϑοΙθρδηὶ δηΐπλ τδϊὶ Ροδ- 
ἴαθ. οὐ αἀγϑιηηδία ἴῃ ἐπ δαΐγῖς 6α6- 
τεηΐ, Ἰαριταῖθιι5 Ἰητοτάπατη ἃ Ρορι]ο 
ῬδΠ: 4πῶὲ ἀ6 τὰ νἱ]ἱῆ, δβδαι}. δὰ 
Αἴμρη, 6, 11. Κ. 

78ά. δα τ γ᾽ ὅσον. ἀντὶ τοῦ 
πολὺ καὶ μεγάλως ἐβόησαν. 8. οἵ. 
1070. 
196, ἐν ὃ ἀ ὃ ε. δείχνυσιν ὡς πρὸς 

τὸ ϑέατρον. μιγνύει δὲ τὰ ἐνθάδε 
τοῖς ἐκεῖ οἷς. 8. οἵ, 969, 

788, καὶ κρέσεν. πιοΥθ ΑἰΠπ6- 
Ὠ]ΘΏ 51 τὴ. ΔΡΡΘ Ια ρδμίαν 111 ΤΥὰ- 
διοογυιτα δἴαᾳιιβ (οι οούη 1616 65 
κριταὶ οἱ τῶν ΖΠ΄ονυσίων (ΔΘΒομΐι. 
ΟΥ̓. ἀ6 ἔ. 165. Ρ. 807.), 5ῖνο κριταὶ 
ἐν τῷ ϑεάτρῳ εἴσ. Οὐομπιοοχιπι 
ογδηΐ 5.; νἱάο 5080]. δὰ Αν, 445. 
εὐ ϑι1α. ν. ἐν πέντε κριτῶν γού- 
νασι. 

γά8. κἀκεῖνος. ἈΘΒΟΒΥ]α5. 56- 
ἄδπι οομορθβδὶὶ ΘΟΡΠΟΟΙ1, 568 ᾿ς 
10 η ΒΟΟΒρΡΙ, 



ΦΡΙΣ ΘΙ ΒΝ ΟΥΣ 

νυνὶ δ᾽ ἔμελλεν, ὡς ἔφη Κλειδημίδης, 
ἔφεδρος καϑεδεῖσθαι" κἂν μὲν Αἰσχύλος κρατῇ; 
ἕξειν κατὰ χώραν" εἰ δὲ μὴ, περὶ τῆς τέχνης 
διαγωνιεῖσθ᾽ ἔφαόσχε πρός γ᾽ Εὐριπίδην. ) 

νὴ 41᾽, ὀλίγον ὕστερον, 

κἀνταῦϑα δὴ, τὰ δεινὰ κινηθήσεται" 
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745 

Ξ.4. τί χρῆμ᾽ ἄρ᾽ ἔσται; 
Α|. 

750 

,Ξ4. 

καὶ γὰρ ταλάντῳ μουσικὴ σταϑμήσεται. 
τί δέ; μειαγωγήσουσι τὴν τραγῳδίαν; 

41. καὶ κανόνας ἐξοίσουσι καὶ πήχεις ἐπῶν, 

744. Κλειδ. Καλλίστρατος. ὅτι 
ἴσως Σοφοπλέους υἱὸς οὗτος" ΄Ἅπολ- 
λώνιος δὲ, ὅτε Σοφοκλέους ὑποπρι- 
τής. --- 8. ο΄ ΡΥΟΡΔΒΙ]1115, --τ » πὶ 
1ᾳ ἀἰϊχὶτ πιο δβίιις ΘοΡ.. ποῃ ῥτο- 
ῃπποίαν.“ Εἰ 7“ εἴοζετο. 

γάρ. ἔφεδρος, Ζογείαγίμδ, τιΐ 
γραίαν 1η ο]οϑβϑὶβ δηΐ., ααἱ ἀπο- 
Βθὲὲι5 νἱοῖβ ἰθυτππι5. Ξ] 1})8ὲ δἰ] εἴα, 
τὸ σπηὶ νἱοΐουθ σομρυθαθύθιγ, 
ἀϑλητὴς ἔφεδρος. αιιοα οἰίαπι ἢ - 
δυαγαῖθα αἰοιξαγ, πἰὖ ἢ, 1.; οἵ, ὅ8ρ. 
δὲ ϑθοΡῇ. Αἴας. 576. 

746. 46 ἔογπια ἔχειν κατὰ χώραν, 
ἔοσο 86 ΤΊΟΙ͂Σ ΤποΟυ ε Γὲ 4 φιωΐφειτη 6586) 

νᾶθ Ρ]ῖ, 867. Β 
747. Ξουναυὶ βουσί ρίασαπι σΟα ΟΙ1ΠῚ, 

πὶ 648,. εἰξὶ νϑυῖβπ}}]8 εβὲ, Αὐῇ- 
βίορῃαπθπι ἀθάϊσθβθ διαγωνιεῖσθαι 
ἔφασκε, ἴδιαι πιΐηπηθ ἀπγο δὲὲ 1π- 
5010, σομΙρθηαϊαμηατι6 ΠΙΡΥΘΥΟ5 
6 [6 ]1Π1556. οἵ. 474, ΠΡΕΥ Το]. 80. 
Ὠοργδθῖπὶ διαγωνιεῖσϑαι ἢ φασκε, 
πα νἱάθεαν 6558 ΘΟΥΥΘΟΙΪο 6718, 
4ῸΪ Ἰηνθηϊβϑοὶ διαγωνιεῖσθαι ἔφα- 
ὅκε. --- πρός γ᾽ Εὐρ.. αἀνογδια 
Ἑπτίρίάοπι φωΐάσπι, ἀοὰ ΑΘβοΒυ- 
ἰὰπη. 

γ7ά9. κάντ. δὴ, δὲ φωίάοπι ἤοο 
ἐρδ8ο ἔπ ἰοοο. 

750. μουσικὴ, ῬΡοδδβ15, Τ᾽ ουθηΐ, 
ῬΠοτηι. ΡΥῸ]. 18. φψωὲ ἀγέεπι ἐγα- 
οἰατιξ τπιδίσαπα. 101 Ἰ)οπδῖμβ: περί- 
φραστικῶς ἀντὶ τοῦ φωμὶ δοπιοφάϊα8 
δογέδιωτιξ, 

751. --- ἐάν τις εἰσάγῃ (εἰσαγάγῃ) 
εἰς τοὺς ἰδίους φράτορας υἱὸν ἐν 
ἡλικίᾳ γενόμενον, παρίστα αὐτοῖς 
ἐπὶ ὡρισμένῳ σταϑμῷ ἱερεῖον, πρὸς 

ὃν ἔδει προσάγειν, χαὶ οὐκ ἐξὴν 
μεῖον παρασχεῖν. ὅτε δὲ ἐντεθείη 
τὸ ἱερεῖον εἰς τὸν ξυγὸν, περιεστῶ- 
τὲς ἐβόων μεῖον, μεῖον τοῦτο. 
δῆλον ὅτι ἔλαττόν ἔστι. παρὰ τοῦτο 
ουὔν λέγει καὶ μαιαγωγεῖν τὴν τραγ- 
φδίαν, τουτέστι πρὸς τὸν ζυγὸν 
προσάξουσι καὶ στήσουσιν. ἄλλως. 
ἐπεὶ εἰώϑασι προσφέρειν οἱ εἰς τοὺς 
φράτορας γραφόμενοι πρύβατον, 
καὶ οἱ ἱστάμενοι ἔλεγον μεῖον, 
μεῖον, καὶ τὸν εἰσάγοντα μεια- 
γωγὸν ἐκάλουν. Ε 8. 81055. Βζγ. 
μειαγ. ξυγοστατήσουσι. ἀθ πιβὶὶ νο- 
ΟΡ μειαγωγεῖν ΒΥ, ΘΟ ξουτ! 78- 
με Μϑιιγβ. Οὐδθο. ἔθεσ. ἴῃ πα- 
τούρια, «ιιο ἔεβίο 1ᾶᾷ ἤθραΐῖ. Β.: 
Ῥμοῖ, 16χ. ρΡ. 186. μειαγωγῆσαι,ϑῦ- 
σαι. μεῖον γάρ ἐστι τὸ ἱερὸν (ξε- 
ρεῖον) τὸ ϑυόμενον; ἐπειδὰν εἰς 
τοὺς φράτορας τοὺς παῖδας εἰσά- 
γώσιν. Ιάἄδπι Ρ. 187. μειαγωγῆσαι, 
τὸ ἐπιδοῦναι τοῖς φράτορσι τὸ 
μεῖον. 8011, νϑύβθιπι ΠοΟ ὈΓΟΡΥΙΘ 
5Ιση σαν, μεῖον (ν]ΟΣπδπι 16- 
νοοῖ ἀεδηϊΐο ροπᾶδγθ. ἔπηι 
ΟΠ Ὸ ψ]ο πᾶ πὶ δα 5ΔΟΥ  ΠΟἾ ΠΏ, 
τ} 415 ἱπίϑυ φράτορας τϑοΐρ]8- 
Βαΐιτ.,) δα απο 6 γ8 ; οἴεγσσγθ; ἴπαθ, 
4αοπίδι 6]15 Ροπαα5 Ἔχρ]ουαρα- 
ἔπ.) ΡΟΠάθυαΥΘ 1ηϑίδυ ν]Ἱοιπη88 ἐδ- 
115 (ονὶβ. δι ΟΔΡΥ86), ῬομάθΥαΥΘ 
ΟΠΊΠΪπο. νἱαα, Ρεεΐ. Τιθς. Διΐ, Ρ. 
94, οὐ Ἰρῃανγα 46 ρμγαίσ. Ρ. 48. 
566. 

752. κανόνας. κυρίως τὸ ἐπά- 
γώ τῆς τρυτάνης ὃν καὶ εἰς ἐσό- 
τητὰ ταύτην ἄγον. ὃ. Αν. 1000. 
κανόνες ἀέρος. Επτὶρ, Ηφομθ. 601. 
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καὶ πλαίσια ξύμπηκτα πλινϑευσουσί γε, 
χαὶ διαμέτρους, καὶ σφῆνας" ὁ γὰρ Εὐριπίδης 

755 κατ᾽ ἔπος βασανιεῖν φησι τὰς τραγῳδίας. 
Ξ4. ἥπου βαρέως οἶμαι τὸν Αἰσχύλον φέρειν. 
41. ἔβλεψε γοῦν ταυρηδὸν ἐγκύψας κάτω. 
͵Ξ4. κρινεῖ δὲ δὴ τίς ταῦτα: 
41. τοῦτ᾽ ἦν δύσκολον" 

σοφῶν γὰρ ἀνδρῶν ἀπορίαν εὑρισκέτην. 

760 οὔτε γὰρ ᾿Αϑηναίοισι συνέβαιν᾽ Αἰσχύλος... 
Ξ΄4. πολλοὺς ἴσως ἐνόμιξε τοὺς τοιχωρύχους. 

41. λῆρόν τε τἄλλ᾽ ἡγεῖτο τοῦ γνῶναι πέρι 
φύσεις ποιητῶν. εἶτα τῷ σῷ δεσπότῃ 
ἐπέτρεψαν, ὁτιὴ τῆς τέχνης ἔμπειρος ἦν. 

765 ἀλλ εἰσίωμεν, ὡς, ὅταν γ᾽ οἵ δεσπόται 

ἐσπουδάκωσι, κλαύμαϑ᾽ ἡμῖν γίγνεται. 
ΧΟ. ἧπου δεινὸν ἐριβρεμέτας χόλον ἔνδοθεν ἕξει; 

μοχ. μου. μονοστ. περίοδ, α΄. 
ἡνίχ᾽ ἂν ὀξυλάλου περ ἴδῃ ϑήγοντος ὀδόντας 

οἷδεν τό γ᾽ αἰσχρὸν κανόνι τοῦ κα- 
λοῦ μαϑών. Βε. οἷ. 907. 

758. πλαίσια. τὰ τῶν ξύλων 
τετράγωνα. πλαίσιον γὰρ πλινϑίον 
τετράγωνον. -- δειάμ ετρος δὲ ἡ 
ἐν τῷ κύκλῳ πέντρον τέμνουσα͵ μέ- 
σον γραμμὴ, διαβήτης, σταφύλη 
ὅπερ ἐστὶν ὄνομα παρὼ τοῖς ἀρχι- 
τέκτοσιν ἐπὶ τῆς καϑιεμένης μολύ- 
βδου ἔχουσα εἰο. 8. --- β1ο585. ΒΥ. 
ξύμπηκτα, ἡνωμένα. Ργο ξύμπηκτα 
αυΐάδτηι οοὐά. Βαρρηΐ ξύμπυκτα, 
νεὶ σύμπυκτα, υὐἱ Ῥατ5. εἴ δυῖαδθ 
ΜΜ,8. Οχοῃ. ν. πλαίσια: 4}11, ἴῃ 
μἷὶς Ε;, Βαζοοο. οἕ ΡΥ βοσίρί 
ῬοΙ]]αοἷς 10, 148. ξύμπτυττα. Β.: 
πλ. ξύμπηκτα πλινᾷ». νεγτἰῖυχ: φαα- 
ἀγαία οσπιραοίἶα γ, εξ ΟΟΘΘ 6 η- 
ἰαῖα, {ογπιαδωτιε ἐπιϑέαγ ἰαέοτιπι. 
σύμπτυντα αὐ σομνοϊιΐα,), οομι- 

Ῥοϑβίϊα, 
764. σφῆνες δατξ ομτπιοὶ: νἱάθ 

ῬΙαΐ, 801. κατ᾽ ἔπος δαίοιι Ρο- 
ὨΪΓΟΥ ΡΥῸ καϑ ἕκαστον ἔπος, 5ϊῃ- 

ΘῸ] 15 νϑυβίθιιβ διιΐ νϑυρὶ5. Β. 
757. ταυρη δόν. οομαραυϑηῖ 

ΡΙ]αὶ, Ῥμβθά. ςο, 66, 10. ὥσπερ εἰώ- 

ϑει, ταυρηδὸν ὑποβλέψας πρὸς τὸν 
ἄνϑρωπον: ἘΕπιτὶρ. Μεά. 92. ἤδη 

γὰρ εἶδον ὄμμα νιν ταυρουμένην, 
Ἴαπι ὁπίπι υἱάϊ θαπι οομέϊδ εἰ γατὶν 
δῖ, 

760. οὔτε γ. 4ϑην. ὡς φαύ- 
λων περὶ τὰς ἀποκρίσεις ὄντων, 
οὐκ ἐστοίχησεν. 8. 81055. Βγ.: (συ - 
ἐβαιν “") ἔχαιρεν. ἀπεδέχετο αὐ- 
τούς. τιλα]ΐπι οὐδὲ γὰρ ἄϑην., φαΐρ- 
ΡῈ τι «εἠετιίθτιδο5 ψμίάοτπ ἀοοίρίε- 
ὑαε “6δολγἴμ5, πιθάϊιπι 8105), 4105 
παρα5 6556 ἀἰσθραΐῖ δὰ ροξίβϑε 71- 
ἀϊοαηάοβ. οἱ δῖα ἔθσβ ἱπίευρρ. σοσ- 
Ταϑηϊ, {αουμπὶ ΨΚ Οβ51ι15: ϑδείδϑε πιῖέ 
εἰοπ Αελοπόγτν τιίολέ νογϑδέατιά σδἱολ 
“1ε5οἠγίοξ. 

761. τοὺς τοιχ' τοὺς προσέ- 
χοντας Εὐριπίδῃ πονηρούς. 5, 

γ65. ὡς ὅταν εἴο. ὅταν γὰρ οἱ 
δεσπόται σπουδάζωσι ϑᾶττόν τι 
ἀπαρτισϑῆναι, ἐπιπλήττουσι τοὺς 
δούλους, ἵνα ϑᾶττον ἐνεργῶσιν. 8. 

767. κορωνὶς καὶ εἴσϑεσις μέλους 
χοροῦ μονοστροφικὴ; τέσσαρας πε- 
ριόδους ὁμοίους ἔχουσα. --- ἐριβρ. 
ὃ Αἰσχύλος, πρὸς τὸ βροντῶδες τῶν 
ῥημάτων καὶ κομπῶδες εἴα. 8. 

768, ἰΐα Ῥατί5., πᾶ, πτηϊπιι5 
οοιμπιοάδ 417] ὀξυλαλόν περ. ἀα δ6- 

Ὠἱῖνο σοπβίχποίο οὐαὶ ΨΕΥΒ15. νἱ- 



ἀντιτέχνου" τότε δὴ μανίας ὑπὸ δεινῆς 

ΑΔΑΡΙΣΤΟΦΙΑΝΟΥΣ 

4α. μεϑῃΐ. 

͵ 2 ς “4 ’ 

ἔσται δ΄ ὑψιλόφων τε λόγων κορυϑαίολα νείκη, 

περίοδ. β΄. 
σχινδαλάμων τε παραξόνια, σμιλεύματά τ᾽ ἔργων, 

Ν 2 ’ , 2 Ν φωτὸς ἀμυνομένου φρενοτέκτονος ἀνδρὸς 
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Υ70 ὄμματα δτροβήσεται. 

ῥήμαϑ᾽ ἱπποβάμονα. 
775 

ἀομαὶ οἵ βϑηβααπι οἵ, ΘΟΡ᾿, ΤΎΔΟΝ. 
571., ΜΑῖ. δῪ. δ 0. ὃ. 8527. 8.: 
ὃ' ἡγ. ὁ ὃ. ἀπὸ μεταφορᾶς εἶπε τῶν 
χοίρων. οἱ, ὅταν εἰς μάχην παρα- 
σκευάξωνται, τοῦτο ποιοῦσι. ὅτ ο- 
βήσεται δὲ ἀντὶ τοῦ ταραχϑήσε- 
ται. (οοιῖοα αἰδέογηιοῦϊε. Β..} 

771. ὗψιλ. τὲ λόγων. τῶν τοῦ 
“Αἰσχύλου [διὰ τὸ ὑψφηλόν.] τουτέ- 
στι μετεώρων; μεγάλων. χαραχντη- 
ρίξει δὲ ἀμφοτέρους, Εὐριπίδην 
καὶ Αἰσχύλον. 5. κορυϑαίολος, 
ὁ τὴν κόρυϑα εὐκίνητον ἔχων. 
ΑΡρο]ίομ. ϑορῖι. εχ, Ἡομλου. Ρ. 419. 
νοχ Ηοπιεγῖοα. οἵ. Ηδγη, δα ΉΤῚ 
2, 816... 8. 

772. εἷς πΊΔΊΟΥ ῬδΥ5. σΟΘ] ΟΊ} 
1Μ.58., πἰδὶ ψφιοα μαρϑηῦρ σκινδαλά- 
μῶν, ν6] σκινδαλαμών : Ῥϑιιοὶ σκεν- 
δαλμῶν. νοῖῖ. 646, σχινδαλμῶν. τὸ- 
οἷθ Ῥουβομπιιθ: ,,ω,ὄἨ’ϊ] νϑύβιιβ 4 δ6- 
αι} 18 ογδιθηιαίϑ, οομδεϊαπηϊ ---, 
οὐ 1ἴὰ φυΐϊάθηι, τὖ ἴπ ἰχῖθιι5 ἀ6-- 
ΟἾΥΠ1018 ΘΥΠΑΡα 5 ΠΑ Ρὰ8 γϑϑροπ- 
αἀθαΐ. 1658 σχινδαλάμων. «« Βρμῃί]ε]ο 
ῬΙοιογαῦ σκινδαλάμων : 568 Μοο- 
Υ]5, τποπθηΐθ Βυ.: σχινδαλμὸς ἐν 
τῷ χ ᾿ἀττικῶς" σκπινδαλμὸς “Ἑλλη-- 
ψες-. 8.: σπινδαλμῶν τὲ παρ. 
σκινδαλμὸς κυρίως τὸ περὶ τὸν 
φλοιὸν τοῦ καλάμου ξέσμα. σα ἃ ἕ. 
δὲ οἷον κινδυνώδη καὶ παράβολα, 
παρὰ τὸν τρογὸν ἑλκόμενα. πτ-σμιε- 
λεύματα δὲ τὰ ἐκβαλλόμενα ἀπὸ 
σμίλης. ἀντὶ τοῦ διαγλύμματα, ἐρε- 
ϑιίσματα. 5155. ΒΥ.: σχινδαλ- 
μ ὦν. λεπτολογιῶν. οἵ. 838. 4 1π185. 
δα 80]1π. Ρ. 785.: ,)89}80]. σμιλεύ- 
ματα ἱἰιυϊιουρχιθίαιιν διαγλύμματα, 
ιοα δα οαἰδπιοβ βουϊρίουϊοϑβ 508]- 
ΡΘΙ]Ο ἐθπιροχαῖος γοίθγθπάμηι 6ϑὶ, 

φρίξας δ᾽ αὐτοκόμου λοφιᾶς λασιαύχενα χαίταν, 
σερίοδ, γ΄. 

κάλαμοι διάγλυπτοι ΟΥ̓ΠαρΌΥΔ5 ἴῃ 
ΘΡΙργ.ς Τάθηι 84] π185. ρϑιι]0 δηΐθ 
σμίλην ἰπῖου ᾿πϑισαμηθηΐα ΠΡΥΔΥῚ 
ΥΘἕουυΐ ποῖδί, 1. 6, ΒΟ] ρΡ ΘΙ]. ἀπ 8 
ἴῃ νϑίθυϊ βρίβυ, σμίλα δονακογλύ- 
φος. ῬοΟΙΠ]ὰχ 7, 21, 88. αἷϊ, σμιλεύ- 
ματα . 1. ἀϊοὶ ἃ σμίλῃ ΘσοΥαγῖο-- 
ΥἸΠ1.,) τιῦ βἰπΐ χογίοιῖα., Ταδορτπίπα. 
5664 Ῥοββιτηΐ 1 ἸΠΙν ΘΥβιιπιὶ 610], αὖ 
νἱάθίαν, σμιλεύματα οπμῖα, 4πᾶ8 
γεβεοδηίῃν τῇ σμίλῃ. οὐα πὶ 68, {4186 
ΡΥϑθοϊἀπηταῦ 1π Ἰθηιρογαμ 15 ο818- 
τηἷϊθ. Εν μλογο, ἀαὶ πθβοῖθθϑῖ 
αι ξασθυοὶ νεῦροὸ ἐρεϑίσματα Δ}. 
8010]., πιοπϑίσαθ, ΕἌΡΥο δα Απιϑου. 
οἄ. 99. βου ρθηθιπι νἱαουὶ ἢ ξέ- 
σματα. ΜΠΜῚ Αοβομυ 5. σατσιι 11- 
νϑοῖτβ, νϑὶεῖ μδγος Ηοπιθυῖοῖξ, 
οΡροπῖ νἱάθειν ἘπαγΙρΙαΙ, παραιβά- 
τῇ αυϊάδπι 111 οἰΐαπι 1ρ51 (780.), 
5864 ἰοπρο ἀθίθυίουῖ, τἰὖ 1] Παβξᾶ, 
ατι88 ΡΘΥ οομἐθημτιιπι νοσϑίπ" σχιν- 
δάλαμος, ραΐω5», ἰηναῦθης. 1] }πππὶ 
ΠΟ Πἶδὶ ἄχει ἔθυϊαὶ Αθβομυ]εὶ 
σαγτγιις, οἰποιαΐαιθ, ααοα 5οα]ρ 6110 
εἰβοίαβ. δϑίθγιπι οἵ. ὅπποῖ. δα 888. 

718. φρεν. τοῦ ἐκ τῆς αὐτοῦ 
φρενὸς τευταϊνομένου καὶ συντὲ- 
ϑέντος Αἰσχύλου. --- 85. 

774. νοοθ ἱπποβάμων 8}. τυ τῖο- 
πὲ Αθβογίαμι ῬΎΌΥΊ, 804. (σερα- 
τὸν ᾿ἀριμασπὸν ἑπποβάμονα) [᾿ 
ΘΌΡΡΙ. 969. (ἑπποβάμοσιν εἶναι κα- 
μήλοις), κἀν ἘΝ το ΘΧΘΗΊΒ]Ὸ 80- 
ῬβοοΙοπι ΤΎδοΙ, 1111., υὐὖοὲ Οθιΐϑιι- 
τοβ νοσδῖ ἱπποβάμονα στρατόν. 

775. φο. δ᾽ αὐτοκόμου. ὡσεὶ 
εἶπεν ὀργιοϑ εὶς, ὥσπερ σῦς" (Πα, 
9. 186.) πᾶν ὃ ὁ τ᾽ ἐπισκύνιον 
κάτω ἕλκετα ἐς εἰς ἕν δὲ συνήγα- 
γὲν ὁμοῦ ὠμφοτέρας τὰς Ὁμηρικὰς 



ΒΩ ΤΡ ΧΘΣΕ 

δεινὸν ἐπισκύνιον ξυνάγων, βρυχόμενος ἥσει 
ῥήματα γομφοπαγῆ πινακηδὸν ἀποσπῶν 
γηγενεῖ φυσήματι. 
ἔνϑεν δὴ στοματουργὸς ἐπῶν βασανίστρια, λίσπη 
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περίοδ. δ΄. 

γλῶσσ᾽ ἀνελισσομένη, φϑονεροὺς κινοῦσα χαλινοὺς, 
ῥήματα δαιομένη, καταλεπτολογήσει 
πνευμόνων πολὺν πόνον. 

εἰκόνας; τήν τε ἐπὶ τοῦ λέοντος ἐν 
τῷ λασ. χαίταν, καὶ τὴν ἐπὶ τοῦ 
συός. 5, σοηῃξογαηῖ ἀ6 ἄρτο Οαγ95. 
τ΄, 445. 5664. ---Ῥκ,ὐτοκόμου 1ο- 
φιᾶς, ποι ΘΑ ΡΙΠαπι θεῖ, 4σιο 
τι5ὰ πὶ ΠΏΡΟΥΘ νἱαθίμῦ Επτίρίάοπι 
γΥἱ ἀϊ οι] σαιξᾶ. 

776. ἐπισπ. τὸ ἐπάνω τῶν ὁ- 
φϑαλμῶν μέρος ἤτοι δέρμα. τὸ 
συνοφρύωμα τοῦ μετώπου. ὅϑεν 
καὶ σκύξεσϑαι, τὸ ὀργίξεσϑαι εἴα. 
Ἑ 5. 

777. γομφ. ἀκριβέστατα, πολυ- 
σύνθετα, σκληρὰ εἰς, πεν ἃ κ- ἀπ ο- 
σπῶν. ἀποσπῶν τὰ ῥήματα, ὥσπερ 

πίνακας ἀπὸ πλοίων" οὐχ, ὡς Εὐ- 
ριπ., σκινδαλμούς. πινακίδες δὲ αἵ 
μεγάλαι σανίδες τῶν πλοίων. δίκην 
σανίδων τῶν ἐκ νεωὼς ἀποσπωμένων 
ἐν τρικυμίᾳ. 8. 

778. γηγ. δ᾽ σαπῖθο. 
719. 5644. λίσπη τῷ τύνῳ, ὡς 

κίστη " ᾿ἡπολλώνιος δὲ ὀξύνει, ὡς 
ψιλή. λίσπη δὲ ἡ ἐκτετριμμένη καὶ 

λεία. οὕτω γὰρ λέγονται οἱ τοιοῦ- 
τοι ἀστράγαλοι" ἀφ᾽ οὗ καὶ οἱ λί- 
σποι τὰ ἰσχία. Καλλίστρατος δὲ ϑη- 
οίδιον λεπτὸν σφόδρα εἴο. οἴ. 
ΒΟΝ ΠΟΙ ΘΥ, 16χ: ξτ. ν. λίσπος. Β.: 
στοματουργὸς εϑ5ξ, αἴια6 ο5 ἔοτ- 
τηδὶ, αϊοθμαὶ τααρίείσα, ἰπ1611161- 

1} δυΐθσι ἘΛΙΥΙρΙ ἰς ΠἸσῖια, 1 {- 
ὅπη γλώσσα πιιοῖογο ῬΠοΙΐο Ιοχ. 
Ῥ. 166. εϑὲ ἢ ἐπιτετριμμένη. νοο Δ}. 
πος ναῦὶθ Θχρ]ϊοαϊμπηι οϑὺ: νἱᾶάθ 
ΒἈΌΠη Κη. δα Τ]η. Ρ. 175... Ῥίογ- 
50η. δᾶ Μίοοτ. Ρ. 945., ϑ6Πε14. δὰ 
ΤΘηΠΕΡ. Ρ. 378. σουῖθ ποῖ οϑὶ ἐμ-- 
ὑγίοα» αὐ γαϊθὸ γρααϊειν. 5 ρο- 
115 ]αονΐ8. --- 8. : λέγει, δὲ τὴν Εὐ- 
ριπίδου (γλῶσσαν). πρὸς δὲ τὸ π- 
ποβάμον α κ. τ. 1. τὸ κινοῦσα 
χαλινοὺς εἶπε. φϑονεροῦὺ ς δὲ, 
ὡς φϑονουμένου (πιο φϑονοῦντορ) 
Ἑὺὐριπίδου ἐπὶ σοφίᾳ. δαιτομ νη 
δὲ διαμερίξουσα ; διαιροῦσα, κατα- 
τέμνουσα τὰ Αἰσχύλου δήματα. πα- 
ταλεπτολογή σὲι δὲ, τὴν τοῦ 
Αἰσχύλου λεπτολογίαν (ἵἴπιο σεμνο- 
λογίαν, γ6] Θ᾽ πϑπι σα] 411414) λὲε- 
πτῶς βασανίσει ὁ Εύριπ. ..1. 6. 
διδεῖ θοῦ ϑχαταϊιαδίξ ναγῦα ἐμτρίαάα 
6ὲ δθϑηείροάαίϊα; {1868 Ρϑι]ο δηΐθ 
αἰχις ἱπποβάμονα ῥήματα, γομφο- 
παγῇ , οταΐξίοποπε ἀπερμἰέαξαπι δὲ εἰἐ- 
ἐἠγταπιδίοαπι, αἀὰθ8 ῬΥΟΠΙΠΟΙΑΥΙ 
βίπθ ριϊπιοηΐβ νοχϑ οι δὲ δπΠ6- 
1 πο ροϑϑὶξ, ς ΟαβδιΡ. δα Ῥεϑυύϑβ. 
ϑαῖ. 1, 14, Ογαπάδ αἰϊφιΐα , φμοὰ 
Ριΐηιο απίπιαθ ρταθίαγξιιδ ατιλείθέ. 
Ὀ ΚΟΥ. 



ΕΥ̓ΡΙΠΙΖΗ͂Σ. ΦΙΟΝΥ͂ΣΌΣ. “ΖΙΣΧΥΟΣ. 

ΧΟΡΟΣ ΜΎΣΤΑΩΝ. 

ΕὙ. ὑκ ἂν μεϑείμην τοῦ ϑρόνου, μὴ νουϑέτει" 

ΠΩΟΥΊΤΩΝ. 

ἩΠῚ ΕΣ 

κρείττων γὰρ εἶναί φημι τούτου τὴν τέχνην. 
785 21. Αἰσχύλε, τί σιγᾷς; αἰσϑάνει γὰρ τοῦ λόγου. 

ΕὙΥ. ἀποσεμνυνεῖται πρῶτον, ἅπερ ἑκάστοτε 
ἐν ταῖς τραγωδίαισιν ἐτερατεύετο. 

21. ὦ δαιμόν ἀνδρῶν, μὴ μεγάλα λίαν λέγε. 
ΕΥ̓͂. ἐγῴῷδα τοῦτον, καὶ διέσκεμμαι πάλαι, 

190 ἄνϑρωπον ἀγριοποιὸν, αὐθϑαδόστομον, 
ἔχοντ᾽ ἀχάλινον, ἀκρατὲς, ἀϑύρωτον στόμα 
ἀπεριλάλητον, κομποφακελοῤῥήμονα. 

3431. ἄληϑες, ὦ παῖ τῆς ἀρουραίας ϑεοῦ; 

7838. Οοπβριοϊπέττ ΑΘβομυ]τ5 δὲ 
Ελυγὶρ 465, σοσαπι Βδοο]ο σοτίδη- 
165 ἀ6 ρῥυϊπιαία, Ἰοατ1 Ρρουσὶς Επσὶ- 
ΡΙα 65. 

786. ἀποσεμν. ὑπερηφανεῖ (ὑ- 
περηφανήσει) πρῶτον, ὅπερ ἐποίει 
ξῶν. Ἐπ δ. οἵ. 659. 

788. δαεμ. οἵν 44, 
790. ἀγρ. Οοηζ.: ὅτι 77Ὶ1646- 

πιατιτιδροδέετι. ὅ5.: ; ἀγρίους εἰσάγοντα 
καὶ ὠμοὺς τοὺς ἥρωας. Βαιια πιὰ 16 
1ὰπΊθη νοίΐ, εἀα. ΘΕ 1. 109 ἘΣ 
᾿δθο ῥγοξεσέ, ἀγριωπόν. σοἄοχ Β4- 
νΑΥ, ἀγριοπόν. Επσρ. Βδοοῃ. 460. 
ἀγριωπὸν τέρας, οἱ Ηορτο. ἔτ. 899. 
ὁ δ᾽ ἀγριωπὸν ὄμμα Γοργόνος στρέ- 

ων. 
791. ἀϑύρ. Βαν., 5.14, ἴπ ἀγριο- 

ποιὸν, Ὠϊπηα. Μαϊρο ἀπύλωτον. 8.: 
ἄρ ΒΕ ἀϑύρ ὦτον. οἱ δὲ γραμ- 

- ματικοὺ ἀπύλωτον, ἀντὶ τοῦ 

ἀνεῳγμένον καὶ πύλην μὴ ἔχον, μὴ 
χαλιναγωγούμενον» μηδὲ πρατούμε- 
γον. Ἰάθηι θ15 θῦνε αἱοῖξ, {το δ]- 
δα ΠοΑΙΩΥ Πομ 115 Ἰοαιιϑοῖταβ. 

792. ἀπερ. οἷον οὐκ εἰδότα λα- 
λεῖν. (δοῖϊνα: νία6 Μαιη, ου. δου. 
δ. 215, 23., ποβ δα ϑορῇ. ΤΎδοῃ. 
493., 507., ῬΒΠοοῖ. 659. εἰς. Ια 
ΡτοΡο, τὸ Αββομυ β πο νΘΡΘΥΪ 
ΑἸοαΙαΥ ΘΑΥΎΘη5, περιλαλεῖν. πθ-- 
βοῖΐο 4114 ταϊΐοπθ ΘΙ ΟΚοσ.: ἄπ 
μτιδοοργοοϊδαπιοτῖι,) ΨΟΒ5.: θη πτι- 
ἐδογδολιναέξθαγπι.}) πομποφ. δὲ 
βαρυῤῥήμονα, σκληρὰ καὶ συνδεδε- 
μένα ἔπη λέγοντα. φάκελοι γὰρ τὰ 
βαρέα καὶ συνδεδεμένα φορτία τῶν 
ξύλων. 8. 

798. ἄλ., ὦ παῖ. ἐν ἐρωτήσει, 
ἀντὶ τοῦ ὄντως δὴ σύ. (51 πλ}}16 
δια, ν. ἄληϑες, αὶ πιοποῖ ΒΥ, 
ΤΠοπιὰβ Μαρ.: ἄληϑες παρὰ ποιη- 
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σὺ δή μὲ ταῦτ᾽, ὦ στωμυλιοσυλλεκτάδη, 
795 

κ Ν μ᾿ ΄ 9.6 (δ ἀ 

καὶ πτωχοποιξ, καὶ ρακιοσυθραπταθη: 

ἀλλ᾽ οὔ τι χαίρων αὔτ᾽ ἐρεῖρ. 
παῦο᾽, Αἰσχύλε, 

καὶ μὴ πρὸς ὀργὴν σπλάγχνα ϑερμήνῃς κότῳ. 

οὐ δῆτα, πρίν γ᾽ ἂν τοῦτον ἀποφήνω σαφῶς 
"“" ’ 

τὸν χωλοποιὸν, οἷος ὧν ϑρασύνεται. 

800 471. ἄρν᾽, ἄρνα μέλαιναν, παῖδες, ἐξενέγκατε" 
τυφὼς γὰρ ἐκβαίνειν παρασκευάξεται. 

Α1. ὦ Κρητικὰς μὲν ξυλλέγων μονῳδίας, 

ταῖς, τὸ κατ᾽ εἰρωνείαν ἀντὶ τοῦ 
ὄντως λαμβανόμενον εἴο. οἴ. ϑορΡῇ. 
Απιῖρ. 714., Ετρ. Ονοἷορ. 327., 
ΝΝοβίγωπι, Τγ8. 4399. 610.) ὁτὲ δὲ 
λαχανοπώλιδος υἱὸς ἦν ὃ Εὐριπ., 
᾿ἀλέξανδρός φησιν. εἴρηται δὲ ὁ 
στίχος παρὰ τῷ Εὐριπίδῃ (ἔγταρσπα. 
ἴποοτε, 199. ον Μιβρταν.) ἄλη - 
ες, ὦ παῖ τῆς ϑαλασσίας 
Θεοῦ; βαρυτονητέον δὲ τὸ ἄλη- 
ες. ἀρουραίας δὲ, διότι τὰ λά- 
χανα ἐκ τῆς γῆς φύεται. 8. ΤΉ 5). 
894., πιοηθηΐα Βα. Εὐριπίδου τοῦ 
τῆς λαχανοπωλητρίας. Πι]ῖ5. τοῖν 
ἰοϊΐε5 σϑρϑιϊΐαθ, ἔεσγα 50]1π8 ΑὐἹ- 
βἰ ορδηΐβ οἷπὶ πα, ἴὰπιὶ πὶ ΤΠο- 
ΒΡ Πουϊατιιδῖὶβ αἰοῖα ἰθϑιϊπιοηο 
βιιηῦ, φιοαὰ 4ιιδηι 5]Ὁ 1η ΠΥ ΠΊΙ11, 
ἤθη Ἰαΐαϊξ νἷγοβ Ρϑυ]ο κριτικωτέ- 
ρους: 4«υοτιπι (αβϑιρομι5 ἴῃ Νο- 
τἰς δὰ ϑίσχαρομθηι: ..Αυ]βῖορμδ- 
Ὧ65,)6" παι, ..Ππηδἴγοπι ΕΥ]ρΙα 15 
ἸΘουιπιϊηιπλ νΘηαἸ Ὑ] θη αἷΐ σαν 
Ἰαπι5:" 4 Ὑϑοῖθ πῖθα δϑηϊθηϊία, οἔ, 
υἱΐα ΕπΥ]ρ1α15, ἃ Βδυμθϑῖο οοη- 
βδοχίρίδ. 

γ94. σὺ δή με ταῦτ᾽ οἶσϑα. 
795. πτωχοποιέ. ὁ τὸν Τήλε- 

φον τὸν βασιλέα ΠῆΠυσών πτωχὸν 
ποιήσας. στωμυλιοσυλΆλ. δὲ ὁ 
πολυλογίας συνάγων. ῥδακιο- 
συῤῥ. δὲ ὁ τὰ ῥάκη συῤῥάπτων 
καὶ ἐνδύων τοὺς βασιλεῖς. ἢ ὁ τὰ 
τῶν ἄλλων ποιητῶν συλλέγων καὶ 
οἰκεῖα ἑαυτοῦ λογιζόμενος. 8. 

797. πρὸς ὁργ. ἱγαομτιάθ, πἰ 
809., 988. ϑορῃ., ΕἸ. 869. Εα 8. 

799. τὸν χωλ. διὰ τοὺς τρεῖς, 
Βελλεροφόντην, Φιλοκτήτην, Τή- 
λεφον. ὃ, οἵ, Β. εἴ δὴ οο Ἰδιιάα- 

ἐὰπὶ ΑΥβϑίορμαπμθπὶ ΑΟΠπάτγη, 418., 
499. ςΞ6΄ηιι. οἷο. 

800. ἄρ ν᾽, ἄ. μελ. ὡς τοιαύτης 
γινομένης ϑυσίας τῷ Τυφῶνι ἐν 
τῷ λῆξαι τὰς καταιγίδας. 8. 1Διι- 
ἀδπὶ Ψίγρ. Αβθη. 8, 120. (πέργαπι 
Ἡἱοπιὶ ρϑομάθπι, ΖΘΡΆΥΥ δ ἔθ] οἰ τι5 
8181}, ΓιΘορασαϊ Επιοπάαϊέ, 90, 
28. εἴς. 

801. ἐκβαίνειν. οἷον ἀϑρόως 
ἐκβαίνειν μέλλει. --- 8 

802. δθα. ὦ Κρητ. μέν. ἐν 
γὰρ τοῖς Κρησὶν Ἴκαρον μονῳδοῦν- 
τα ἐποίησε. καὶ οἱ μὲν εἰς τὴν [κά- 
ρου μονφῳδίαν ἐν τοῖς Κρησί" ϑρα- 
σύτερον γὰρ δοκεῖ εἶναι τὸ πρόσω- 
πον" ᾿ἡπολλώνιος δὲ, ὅτι δύναται 
καὶ εἰς τὴν ᾿Δεροπὴν τὴν ἐν ταῖς 
Κρήσσαις (ἴα Βοπί], Οραβο. ρὶμ1]. 
Ρ. 472. εα. Τιρϑ5.; ΠΡΥῚ πθηᾶοβο 
Κρήταις.) εἰρῆσϑαι, ἣν εἰσήγαγε 
πορνεύουσαν. (05 Βοπιϊμπΐ5, τηδοι]α 
δάβρθυβθηι8 ἔαπιατι ΕἸΣῚ Ρ  ἀ15, 6Θα- 
416 σοπη 1506 η 5. 4186 πὸ 6ο- 
ΕἸΛΑΥ αυϊάοπι ἴπ ἰγαροθαϊα ρος- 
βιιπὶ ") οἶμαι δὲ διὰ τὰ ἐν τῷ 4{6- 
λῳ. (ρογίϊηοῖ μος πᾶ γάμους ἄνο-- 
σίους. οἵ. 1090. ὅ0Π01. δα Νηρβ. 
1874. : γέγραπται δρᾶμα Εὐριπίδου 
Αἴολος λεγόμενον, ἐν ᾧ παρήγαγε 
Μακαρέα, τὸν παῖδα Α4ἴύλου, φϑ εἰ- 
ροντα Κανάπην τὴν ἀδελφήν.) Τι- 
μαχίδας δὲ, διὰ τὴν ἐν τοῖς Κρησὶ 
μίξιν Πασιφάης πρὸς τὸν ταῦρον. 
(ἔφ ο116. ̓ πιθ] ]} ρήθνγ, π6 14 αιΐάθηι 
Οοα 15. 5] οὕ πὶ ἔιι1556. βρθοίαίο- 
σιιπι.) ἄλλως. ἐκ τῶν ἐν τῷ “ἰόλῳ 
Κανάχης καὶ Μᾶα͵ακαρέως, ἢ, ὥς 
τινες, Φανάης καὶ δῆ]εγαρέως (σφάλ- 
κατὰ μᾶθο Πργϑυίοσηη}) ἀδελφῶν. 
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γάμους δ᾽ ἀνοσίους ἐσφέρων εἷς τὴν τέχνην... 
ἐπίσχες, οὗτος , ὦ πολυτίμητ' “Αἰόσχυλε. 

ἀπὸ τῶν χαλαξῶν, ὦ πόνηρ᾽ Εὐριπίδη, 

ἄπαγε σεαυτὸν ἐκποδὼν, εἰ σωφρονεῖς, 
ἵνα μὴ κεφαλαίῳ τὸν κρόταφόν σου ῥήματι 
ϑένων ὑπ ὀργῆς ἐχχέῃ τὸν Τήλεφον" 
σὺ δὲ μὴ πρὸς ὀργὴν, Δἰσχύλ, ἀλλὰ πραόνως 

ἐδόκει γὰρ τοῖς παλαιοῖς πάνυ ἔνα- 
γὲς εἶναι ταῖς ἀδελφαῖς μίγνυσθαι. 
(πα Ἰβοσθῖθ αἀἸοΐατη, 5] 16 ηλ Δ} 1π|5 
ΔΙΤΟΥ ΠῚ τοπιρογιπι δἴαιιθ ΡΟρ ]ο- 
Τα] 105 ἔπ: γι}, (Ὁ οβαμιι 
ὯΘ. ΘΟ] ΠῚ ΘΠΊΟΥΘΗΙ ; δδι δα κασιγνή- 
τὴν ὁμομήτορα Τηϑὺν ὄπνυιεν. τυ 
Οτὐρθ θῖν αἰσούθ αἱἷὐ ῬΙαῖο Ογαίν]ο 
Ῥ' 402.) ἀρὰ Ἡοπιθύτι Οἀγ85. 
γ(, 7. ΑΘο]5. ϑυγατέρας πόρεν υἱἷ- 
ἔπε εἶναι ἀκοίτις. 16 πιά αἶπι 
ῬΡοϑβὺ Ῥιοϊβπηδοθιιβ ΡὮΠΔα ΘΙρ 5 50- 
γογομι αἰιχὶῦ Αὐδίμοδη; αιιοα οἶϑὶ 
Ῥαυραγηι νοσαὺ Ηρθγοηθ Επγ]- 
ῬΙάθα Απάτοηι. 172., ᾿Ἰϑιηθη ναϊθῸ 
ἈΡ. ΟΥ̓ΆθοΟ5 ἔγαυσιθιιβ ΒΟΥΟΥΘΒ ὁμο- 
σπιάτριοι λα ΧΙ ΠΠΟΠ1Ο πη θϑηΐαγ, 
εἴ δρ. Το ΔΘ ΠΟ Π]Ο5 , 51 ῬὨΙ]ΟΙΙ 
465, δἐΐδηι ὁμομήτριαι: νἱ46 Βο- 
511 σοπιρθπα, Απιΐϊχα. συ. 4, 1, 7. 
Κῦρκθ ἀδὸν Οεδοίξροθωτο αδγ 
Οτίφοεμοπ Ὁ. 188. οἴο πὸ δἰ θη} 
ὁμομητρία Μαραγοὶ βούοῦ ἔμ Οδ- 
ὭδΔΟΘ, ἴεδίθ Αρο]]οάοτο 1, 7, 4.: 
οὐ ἴας ἔιι1556., τὸ διισΐου οϑοὶ Αὐἱ- 
βίορμδμθβ ΝῈ}), 1862.., 415. πϑρϑῖς 
51π|116 ξα] 186. Επισρί θαθ δυριι-- 
τη Π 6556 ΡοΟΐμ1556 αἰαιιθ ()γ- 
μ»αθ Οὐνναγίβα, νεὶ ὅροιῦβδθ 816 1- 
186 ΘΒ] 1 εσὶ 2 Ῥίολογίδιι5 αὐφψμο ροΐ- 
εἰς Ουϊαϊτῦθὲ ἀμάοπα! δόπιροτ {μὲ 
πεψμα “Ῥοι65ὲα5.) ᾽ ὅτι ἡ Φαίδρα, 
ἧς τὸ πάϑος ἐδραματούργησε, 
Κρῆσσα ἣν εἴς. 8. ΡΙδοοῖ μος Βεῦϑ- 
16 γῸ 9. ΟἿ ΡΥΘΘΒΟΥ ἐπ δἰΐδηη 1 ἶχγα 
Θδῷ. 5644. σοπλ ΘΠ] ΟΥ̓Θ ἐπι δ1η0- 
γε 5 Ῥῃδθασδθ. δὲ ΡῈ] ΟΠ υυἸηλἃ δι 
67115. σδηίοα 1π ΗἹρΡΡοΙγίο Επιγὶρὶ- 
ἀθα. σθίθχιιμ οἵ. 895. 

805. χαλαξ ὦ ν. οΘἸοσδηου νουθα 
565 ]υρθ 18 ΑΘΘΟΠΎ σγαπιαίσοπι 
νοοϑῖ ; ΔιιοΥι] Π1]Πη85 ΕΠΥΙΡΙΑΙ 
νἰϊαη ας 6856 εἰρωνικῶρ αἰοὶν, 5 

Τήλεφον κωμῳδεῖ. 

Κ. πόνηρ᾽, ἐπι{οἸϊα.. τισι Το ΙἑοΠιον: 
Ἐπγίρίθ5,), οἴ τϑααῖαϊῖ ΟὐὨ 2ἴπι5. 
59 Π0]. δα ΝᾺ, 290.: πονήρους, 
δὲ ἐπιπόνους, ἀτυχεῖς, ἀϑλίους. 
84 αίιθπὶ Ἰοσιπι οἰΐαι Οἰγαγατι5 
ΔΙΠΙατι6 νἹα θη αὶ δαπὲ ἸΒΈΌ ΤΟΝ: οΣ. 
ΘΟΒΠΘΙΔΘΥΣ Ἰθχ. 8. Η. 

807. κεφ. ἀντὶ τοῦ "ἂν καὶ 
ἐν Νεφέλαις (975.) κεφάλαιον 
τῆς δαφανῖδος. Ἐῶ: ἘΘῚς ΚΒτς 
καϑολικῷ καὶ μεγάλῳ. 8! ν]οΐοτ.: 
κεφάλαιόν ἐστι τὸ πρὸς τὰ φύλλα 
παυλῶδὲες οἴσ. 90. ΑἸΡόσχὶ ΘΡ9. 
ῬΏΠ,ι, ἴῃ Ν, Τ᾿ Ρ. 179., Ἰαπιάδηῖα 
Βτ.: κεφάλαιον, κεφαλὶς εἴ κεφα- 
λὴ ἀρ. ᾿Ιοβοουϊθπὶ οἷ 81105 Ῥτο 
οαρΙΐα]ο0 ρΡ]ϑηΐαγιμι, Οβϑίπιι, ἴπ|Ὸ 
4πδΥηιν5. ἴευθ συϑυτῆιϊ οαρίταΐα-- 
ὙΠ ΘΙ 1816 ΟΟοΥΥΙδ, πὖὸ δὲ 
145. σαρμε. δὲ ααΐα οαρμέ ἐδὶ ῬδΥ5 
ΟΥ̓ΔΘΒΙΟΥ͂ 86 Δυτίον, ἴηἀβ (σπλῖοιι5 
κεφαλαίῳ ῥήματι τὸν κρόταφον 
ϑένειν ΑἸΧΙΕ, αἀμγίοτα ὑογῦο σαρτιὲ 
ξεῖγε: 1 κεφαλαίῳ δα]θοιῖνα 811- 
ΤΩΙ ῬΤῸ σγαπαϊὶ εἴ ἄμτο; ἁδρῷ, 
ογα550.4 ΘΟ]. 

δ0δὃ. ἐκχέῃ τὸν Τ', ὡσανεὶ ἔφη 
τὸν ἐγκέφαλον, ἰδιαίτατα δὲ τὸν 

5. Βευχστ. 
γχιθ οἤωτπιάαὲ αμξ δχομέϊας ἐξρὲ ππϑτι- 
ἐθπιὶ εἰ ϑαρτεγιέϊαπι, ψμαπε ρῥγαθοῖ- 
Ρμθ οϑέθτιαθγθ υοἰμίδει ἐπ Ἵεἰορίο 
εγαπιαέε: μὴ ἐκχέῃ τὸ πᾶν σόφι-- 
σαν, ταῦ σὰπῃ ϑόρηοο16. ἀΐσαπι ΡΒ]. 
18. Ταἰτοαιτιχούαΐῖ δυΐθπι ΤΙ ρ Βιπι 
ἴδησαθηι ἔδοιιη τι. δὲ αἰβουειηι 
ἴῃ Αὐἤαγη, 428, 5. ἀθβου θῖϊαν ς 
χωλὸς, προσαιτῶν, στωμύλος, δεινὸς 
λέγειν. ἀοίπ6 4116 αἱοῖα: οἵδ᾽ ἄν- 
δρα δῆῃυσὸν Τήλεφον. οἵ, 6 Τε]ο- 
Ῥῇο Αρο]]οᾶ, Ὁ, 7.; 8, 9.; Ηγρία. 
ἴὰ, 99, 5644. εἷσ, 
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ξλεγχ,, ἐλέγχου. λοιδορεῖσθαι δ᾽ οὐ πρέπει 
ἄνδρας ποιητὰς, ὥσπερ ἀρτοπώλιδας" 
συὺ δ᾽ εὐϑὺς, ὥσπερ πρῖνος ἐμπρησϑεὶς, βοᾷς. 

ἘΠ, ἕτοιμός εἰμ᾽ ἔγωγε, κοὐκ ἀναδύομαι, 
δάχνειν, δάχνεσθϑαι πρότερος, εἶ τούτῳ δοκεῖ, 

815 τἄπη, τὼ μέλῃ, τὰ νεῦρα τῆς τραγῳδίας, 
καὶ, νὴ Δία, τὸν Πηλέα γε, καὶ τὸν Αἴολον, 

Ἁ Ἵ Α ΄ 

καὶ τὸν Μελέαγρον, κἄτι μάλα τὸν Τήλεφον. 
21]. 

41. 

820 
ΧΙ, 

4. ὅτι ἡ ποίησις οὐχὶ συντέϑνηκέ μοι" 

σὺ δὲ δὴ τί βουλεύει ποιεῖν ; λέγ᾽, «Αἰσχύλε. 
ἐβουλόμην μὲν οὐκ ἐρίξειν ἐνθάδε. 
οὐκ ἐξ ἴσου γάρ ἐστιν ᾿ἀγὼν νῷν. 

τί δαί; 

.-- - 

τούτῳ δὲ συντέϑνηκεν, ὥσϑ᾽ ἕξει λέγειν. 
[χ ὦ »" -“ - ’ 

ὕμως δ᾽, ἐπειδή ὅσοι δοκεῖ, δρᾷν ταῦτα χρή. 

810. ἔλεγχ᾽ αὐτὸν, ἐλέγχου 
παρ᾽ αὐτοῦ. 51. Ο, Ὁ. 

812. ὥσπερ πρῖνος. ὅτι ἡ 
πρῖνος καιομένη ψόφον ποιεῖ, 8. 
5080]. δὰ Αὐδιὶ “ζΖιοσημ: Ρ. 185. 
εα. Οχου. (ι. 1. Ρ.. 935. εα. Βιι}].) : 
ὁ πρῖνος τῶν πάνυ καταξήρων 
ἐστί. καὶ μαρτυρεῖ καὶ ᾿Δριστοφά- 
νης λέγων σὺ δ᾽ ὥσπερ εἰἴο. Κ, 
Ἐπὶ ἐεχ., δεεολοίοδο. οἵ, ο535. δὰ 
νΙγρ. ΕοΙορ. 7, 1. ρ. 852. Β. Β11:- 
1εγρθοκ. ἴῃ ΕἸοτα ο1455. Ρ. 86.: 8. 
Οταάπυην, Τοίγασγηΐα,. 1265, Ηἱ- 
δεηι, Ἠουχ. 1, [16χ Αφι]ξο] τη 
({φα81 δου ξο]ταπι, 800 δοιϊιπλ 6), 
αἰ6 ροπιοῖπθ Πιιίδετι. πρῖνος (δοτιδὲ 
αμοὰ Ναπιθ ἀθγ οσγίζπιοτε μτιὰ ἀ6Γ 
δϑομπαγίαολείολε [ Κεγπιοδοὶο ε]) ἀγρία 
ὙΠΕορησ, Η. ΡΙ. 8, 4. ρεγρείιο 
νἱγθῖ, δὲ 1π πιοηιῖιι5 πϑϑοΐτογ θὲς, 

814. δάκνειν. [Ιῃ Εαᾳ. 4938. 
μέμνησό νυν δάκνειν, διαβάλλειν, 
Ταθίαρῃοσγα ἃ 98}}15. ριιρηδη 118. 
6. τούτῳ, ΑΘβ5οΠΥ]ο. 

815, ἔπη. κατὰ τὰ ἔπη εἴς. ἔπη, 
ΒΕΥΠΊΟΏΘ5, ἰᾶτΡο5. μέλη», σαηίϊοδ, 

816, ποπιΐηα ξαθιυιϊαγαπι Επιγὶρὶ- 
αἷς ἀδρογαϊζαγιιτη, 

819. Βτ. μὲν ἂν, 4188 ραγέϊοιϊα 
δᾶθρ6 1πι6] }ρῖταν, αὐ ΑΘΘΟΠΎ], ΑΡ, 

ἈΒΙΒΘΤΟΡΗΛΝΕΒ Ϊ, 

861. νἱά, Ηδτπι, εὦ ΝΡ. 1344, 
τοῖς Β. 

891. ἐπεὶ τὰ Αἰσχύλου ἐψηφίσαν-- 
το διδάσκειν. Ἀομπῶδες δὲ τοῦτο 
ἔφη" τῶν γὰρ δυνατῶν καὶ μετὰ 
ϑάνατον ἄδονται τὰ ποιήματα. 8. 
1άθηι, πιοποηῖδ Β6., δὰ Ασμαση. 
10.: τιμῆς δὲ μεγίστης ἔτυχε παρ᾽ 
᾿Αϑηναίοις ὃ Αἰσχύλος, καὶ μόνου 
αὐτοῦ τὰ δράματα ψηφίσματι κοι-- 
νῷ μετὰ ϑάνατον ἐδιδάσκετο. 5οΥῖ- 
Ῥίου νἱϊαβ Αθβοῦυ: ᾿ϑηναῖοι δὲ 
τοσοῦτον ἠγάπησαν Αἰσχύλον, ὡς 
ψηφίσασθαι μετὰ ϑάνατον αὐτοῦ, 
τὸν βουλόμενον διδάσκειν τὰ Αἰσχύ- 
λου. χορὸν λαμβάνειν. εἴ, Ἰ1θὶ διδπ- 
16}115. 51 Π1}}15 Ἰϑπηεη ΠΟΠΟΓ Παρί- 
ἰϊις δδὲ Θορ! 0011} εἴα ΕἰαΥ]ρί αἱ: 
νὰ, Κῦὄρκ. ἐδογ Οδδοιξρθθμπρ ἀθτ' 
Οπίφολοτι Ῥ. 410. εἴ, φιιὸπι Ἰαιια αῖ, 
Ριαξ, νίτα Πυοιγρὶ ὙΠ θίουβ Ρ. 841, 
Ἐ. Αἰἷΐ ἰρίταν ΑΘΡΟΠΎ 8, τη δ Πβ558 
ΟΡοτα δι αριιὰ ϑῳρεσοβ, ἰΐϑαιιθ 
ΤΟΥ . δὲ αϊσδηάιπ 6586; 
Επιυτρτ 5. δα θπὶ πα Οἰχπλ 1110 88 
Οτοιπι ἀθνθη 858, 4 δι18 πιὶ ρο8- 
5ἰῖ 10 σδυίϑηιπθ. 

8929. τ. δὲ συντ. συναποϑα- 
γοῦσα πάρεστιν ἐνθάδε ἐν τῷ ἄδῃ, 
καὶ ἕξει αὐτὴν δύμκηχον. 8. 
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21. ἴϑι νυν λιβανωτὸν δεῦρό τις καὶ πῦρ δότω, 
825 

[ “᾿ ᾿» . » , 
ὅπως ἂν εὔξωμαν πρὸ τῶν σοφισμάτων, 
ἀγῶνα κρῖναι τόνδε μουσικώτατα᾽" 
ὑμεῖς δὲ ταῖς Μούσαις τι μέλος ὑπάσατε. 

ΧΟ. ὦ Ζιὸς ἐννέα παρϑένοι ἁγναὶ 44. ἔ. μονοστ. 

Μοῦσαι, λεπτολόγους ξυνετὰς φρένας αἧ καϑορᾶτε 

880 

Ποχ. μου. 
9 - ’ Ο’᾽ » 3) 2 ’ 

ἀνδρῶν γνωμοτύπων, ὅταν εἰς ἔριν ὀξυμερίμνοις 
ἔλθωσι στρεβλοῖσι παλαίσμασιν ἀντιλογοῦντες, 
9! 2 2 ΄ , ἤ 4 

ἐλῦετ ἑἐποψόμεναι δύναμιν δεινοτάτοιν στομαάτοιν 

88 
21. 

4. 

πρὸς ἔργον ἤδη. 

πορίσασϑαι, 
δήματα, καὶ παραπρίσματ᾽ ἐπῶν ! 
νῦν γὰρ ἀγὼν σοφίας ὅδε μέγας χωρεῖ 

εὔχεσθε δὴ καὶ σφώ τι, πρὶν τἄπη λέγειν. 1. 
“ήμητερ, ἡ ϑρέψασα τὴν ἐμὴν φρένα, 

88.. 4α. ἐ. οἱ ἃ. Ῥᾶγ- 

414. ἘΠ ΤΗΣ 
ἀο. 

ΤΗΣ 
ΘᾺ 

εἶναί με τῶν σῶν ἄξιον μυστηρίων. 

21. 

ΕΥ. 

894, 5ἰ πη του 650. 858., ΤΉ 65. 
87. δηηοΐανὶς Κα. δ᾽ Πα] δὰ δδο- 
ποἰμοίδγιπι τ] ΟΥ̓. ΒΒ. 

826. μοῦυσ. Ρογϑϑῖπιθ. Β. 
827. ὑπάσατε, προᾷσατε. 586- 

ὍΝ 1ὰ ἱπ ᾿φοπιροβίοπθ δἰ σπϊποαῖ 
ὑπὸ, εὖ πιοπεῖ ΒΥ. ᾿δεομπαιπι 
Ψψά]οΚ. δα Απιπιοη. ν. ὑπάγειν. Κ. 
δο ἀθ τῷ σοῃβι] [] 6 ζ Ελγηλο]ο- 
δππι ν, ὑπογραμμός. 

880. γνῶμ. τῶν τὰς οἰκείας 
γνώμας διὰ τῶν λόγων τυπούντων. 
(ϑοῖθ.. πεῖ αἀἴοαϑ Οφαἀαπκεπρτἕ- 
Ξ7 7. ἢ τοὺς τύπους αὐτὰς τοῖς 
ὕστερον καταλιμπανόντων. ἢ τῶν 
ταῖς γνώμαις ἀλλήλους τυπτόντων. 
8. Εφα, 1876. Ῥμαβαχ ὑπθῖου α]οΪς 
ἴὰγ γνωμοτυπικός. ὙΠ65πι. 59. 
Αβδϑίπο ροδια ἀἱοίτιν γνωμοτυπεῖν. 
36. Νὰ. 941. γνωμοτύποις μερί-- 
ταις. ἀπίπιιτι δοΠἰοϊεατιεῖδτιδ οἱὰ- 

γίδ. ὃ. -- ὄξυμ. τοῖς μετὰ σκέ- 
ψεέως εὐρισκομένοις » καὶ ἀσαφέσι. 
(1. 6.50 πὶ ξα]Ποχ, καίπερ ἀσαφ.) 8. 

838. [16 Βᾶν. γοποι. Πἰπά. νὰ]- 
δ πορίσασϑε. 

ἐπίϑες λαβὼν δὴ καὶ σὺ λιβανωτόν. 
καλώς" 

8383. τὰ μὲν δήματα πρὸς τὸν 
Αἰσχύλον, τὰ δὲ παραπρίσμα- 
τα πρὸς τὸν Εὐριπίδην λεπτολο- 
γοῦντα. 5... Β6. σοπιραγαῖ σμιλεύ- 
ματα ἔργων 5ιιρτα 772. εξ λόγων 
ἀκριβῶν σχινδαλμοὺς ΝᾺΡ. 130. 

886. ΑἸΤοαιιΐέιν ΠΙοπΥ 51:15 Αθβοιυ- 
1πτ οἱ ΕΣ ρθη. Τηΐουθα 8]] δῖιι8 
οϑὺ ἔοσι]ι5 οὐ ΘΑΥΡΟΙθι15 ἀγάθ- 
ἐΐτι5, αἴαιιθ ἔπι. αιιο α ̓υΐπιιβ ἤπ- 
τϊβῖβϑα ΠΟ 5115 ν᾽ ἀδίηῦ, ἐππὶ δὲ 
ΑΘΒΟΒΥΪι5, βίπια ΡΥΘΟΘ5 ἔδοϊθπβ. Β. 

887. ΖΦ ήμ. ἡ ϑρέψασα. παρό- 
σον ᾿Ελευσίνιος, τὸν δῆμον ὁ Αἰσχύ- 
λος ἦν. --- ἔστι δὲ τοῦτο ἔπος 
Αἰσχύλου. (9) 8. 

888. εἶνα έ με. ἱπιθ! Πρ θη ᾶπιπι 
δὸς, ν6} εὔχομαι. να. Ἰηΐογρρ. 
ἘλιτΊρΙ οὶ δὰ ΘαρΡ]. 8. Ἐπτίρ. ΕἸ. 
γ788.: Νύμφαι πετραῖαι, πολλάκις 
μὲ βουϑυτεῖν. 101 ΝἹοϊουῖπ5: λείπει 
᾿ἀττικωςτὸ δότε. οἵ. 845. -- μὺ στ. 
4αθτι5. 11] αἴτι5 Γαῖα, 

889. καλώς. ὅτι καὶ νῦν τὸ 
καλῶς ἐπὶ παραιτήσει. ἀποστρε- 
φύόμενος δὲ καὶ παραιτούμενος ὁ 
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ἕτεροι γάρ εἶσιν, οἷσιν εὔχομαι ϑεοῖς. 
ἴδιοί τινές ὅοι, κόμμα καινόν; 

᾿ ’ 

καὶ μάλα. 

ἴϑι νυν προσεύχου τοῖσιν ἰδιώταις ϑεοῖς. 

αἰϑὴρ., ἐμὸν βόσκημα, καὶ γλώσσης στρόφιγξ, 
καὶ ξύνεσι, καὶ μυκτῆρες ὀσφραντήριοι, 

845 
ΧΟ. 

Εὐριπ. λέγει τὸ καλῶς. 8. οἵ. 473. 
Βτ. : καλῶς. ἱ. 6. μηδαμῶς. δἄνοτ- 
Βέμαη οϑὲ πορϑηα] οαπὶ εὐφημισμῷ, 
τὸ Τιαιϊηῖθ γέρε, 4τ|ὸ 5860 1551Π18 
αϊαητογ ΟΟμπΐοὶ πᾶ 58] η1Ποα- 
ἰίομθ οἷς, 

840. ΒΙ. ΕΧ ΠΙΘΙΡΥ. ϑεοί. ον Ὲ1- 
δαΐϊππι τϑοῖθ ἰυΐτ5 δϑὲ 5᾽ 11} 1π|πὶ 
Ἰοουιομιπι ΕΧΘΠῚΡ]15 ΠΟΡΘοΚ. δὰ 
ϑορῖ. ΑἾδο. 801. (748.) ». 843." 
Β. 8.: ἅτε δὴ Σωκρατικὸς ὧν (οξ. 
1416.), καινὰ δαιμόνια ἔπλασσεν. 
ΤΏΉΘϑηι. 457., Ἰποποηΐα ὅρ.: νῦν 
δ᾽ οὗτος ἐν ταῖσιν τραγῳδίαις ποιῶν 
Τοὺς ἄνδρας ἀναπέπεικεν οὐκ εἶναι 
ἅεούς. Ἰαιάδὶ ργδοίεσθρα ΤΎοϑα, 
846. ὦ γῆς ὄχημα, κἀπὶ γῆς ἔχων 
ξδραν, Ὅστις ποτ᾽ εἶ σὺ, Οταβί. 
401. δουλεύομεν ϑεοῖς, ὅ τι ποτ᾽ 
εἰσὶν οἱ ϑεοὶ, εἴα. ΒΕ6.: .50-- 8ο- 
ΟΥ̓δίθ πα] ὈΤορίθυθα πιαχίπθ 6588 
οοπἀεπιηδίαμι, ὅτε καινὰ εἰσήγαγξ 
δαιμόνια, σομῃδίαϊς εχ Αροὶ. ΡΙαΐ, 
εἰ Χεμορῃ. 

8ά9, ἐδιώταις. οἵ. 424. Β.: 
»»Αιηθιρσυϊίαβ φαδϑάδηι Πι}15 νΟΟ. 
ποίδησα δεῖ, πᾶπὶ δ ρϑομίϊατο5 οἷ 
νμΐραγεαδγ ρίο᾽6)05., ἱπαϊοαὶ, 146ο0- 
418 π᾿ σοηϊοηαίπηι ἀϊοίταγ, ἔθει δὴ» 
αυοα Ἰηΐ10 νούϑιιβ 6 Βᾶν. Υβθοθρὶϊ 
ΤΏνοΥμ., νἱοΥ] ροΐϊθδὲ β] ββεπᾶ 
νυϊραῖ ἴθε νυν." ἸορΡΊταΥ ἰδπιθα 
οἰΐδηι ἴμ ΠΡΥῸ ῬαΥ]5. 

848. νοτὶς Ποία ἱπιηιϊβοθῖ, ΠΊΟΥΘ 
Οὐμϊοογι : Π8ΠΔ ΑΠΘΧΙΠΊΘΠΘ65 
γα ἀδθαϊῃ βἰαίαΐ!, οὐ ρ586 ΤΉ 8]65 
Ταθηΐθηι, ἴοοία Οἷς. ἀθ Ν. Ὁ. 1, 
10. ϑοογαῖθβ Αὐἱδέορἤδη δι185, 8110 - 
ἰαπίθ Β6., Νὰ. 9638.: ὠ δέσποτ᾽ 
ἄναξ, ἀμέτρητ᾽ ᾿Δὴρ, --- λαμπρός 
τ᾽ Αἰϑὴρ εἴο. Ἑπτίρί465. ἔγαρπι, 
ἱποοχῖ, 1. εἂ, 1᾿ρ5.: ὁρᾷς τὸν 

ὀρϑῶς μ᾽ ἐλέγχειν, ὧν ἂν ἅπτωμαι λόγων. 
καὶ μὴν ἡμεῖς ἐπιϑυμοῦμεν ἃ. ἃ. μονοστ. 

ς -“ ᾿ 3 ἂ΄ 3» -» 

ὑψοῦ τόνδ᾽ ἄπειρον ἀέρα, --- Τούῦ- 
τον νόμιξε Ζῆνα, τόνδ᾽ ἡγοῦ ϑεόν, 
8.: καὶ Σωκράτης ἐν Νεφέλαις 
(697.) μὰ τὴν ἀναπνοὴν, μὰ 
τὸ χάος, μὰ τὸν αἰϑέρα. χα- 
ρακτηρίξει δὲ Εὐριπίδην. εὐεπίφο- 
ρον ὄντα ἐπὶ τῷ (τὸ) αἰϑέρα ὀνο- 
μάζειν. στρόφιγξ δὲ ἀπὸ τοῦ 
στρέφειν αὐτὸν καὶ πανουργεύε- 
σθαι. (το ΩΥ Δίγισέαθ νοϊμδιέϊεαϑ. 
Β. ΕΥΪΒΟΜ]η,: δὲ λαθο ἔπισα νο- 
ζωδεδ. Ἰηΐογρρ. Οθυηδηῖ: Ζωτ-- 
εοτισαά, Ζιχσιρετηνίχθοί, Ζισιρετι- 
ϑοίμργαπρ, γ,Να. 492. ϑοογαῖθβ αἱ- 
οἷν : νομιεῖς ϑεὸν οὐδένα πλὴν ἅπερ 
ἡμεῖς" τὸ Χάος τουτὶ, καὶ τὰς ΝΥ - 
φέλας, καὶ τὴν Τλῶτταν, τρία 
ταυτί“ Β6) μυκτῆρες δὲ 
ὀσφρ., ὡς συντελούντων τῶν μυ- 
κτήρων εἰς τὴν φωνήν. 

844, τὰ (δηίαρσίρ, 1., Βᾶἂν., 
Ώδννα5. Μία. Ρ. 239., Βιεἰβκ., 1η- 
ψνϑυη., δ], Ψυ]ρο ΠΙΡυΐ ξύνεσις, 
᾿τρίησθηΐθ νϑῦβι. Β6η1]. δὲ ΒΥ. 
διιάδοϊογ : ξύνεσίς τε, καὶ μ. ὁσφρ. 

845. οἴ, 898. 
846. τεοροηάθυθ πδθο ριυΐαὶ Ὠ:πᾶ, 

ψουϑίρθιιβ 933. οἱ βθαιθηῖρῃβ; 16-- 
4116 οἰΐδπι ΠΟΡῚ5 118 6558 ν]άθυθ- 
ΤΌΣ, ἰδὶ ομϑίασγθι γοσδθυ]ιτ ἐμ- 
μέλειαν 845., αιιοὰ τηϊπΐπη8 5115Ρ6- 
οἴιιπι ἀο᾽ανὶν νὶχγ ἀοοίιι5, 1ἴα 4111- 
ἄθχ βοχίρθηβς: --- ἀκοῦσαι; τίνα 
λόγων ἔπιτε δαΐαν ὁδόν. ἔπιτε 1υπ- 
ἰἶἰπαθ εἰ ἢ οοάοχ οἵ δ᾽οϑββᾶ 
ἐπέλθετε, 486 οἰΐδπι πα Ο ἰρτὸ 
Ἰορίταγ ; 5βϑὰ Ρ8π8 58 μερθβῖ ἐπί τε, 
Εἰ ρμταφέογεα. Εἴ λόγων ἐμμέλειαν 
βδριοηξαπι ΠΟΥ ὙἸΓΟΥΆΤῚ, 1. 6. 
λόγους ἐμμελεῖς, δοίξο5 ἀαέφμε!φίε- 
δαπ δ5 56 ,ΓΠΊΟΤΙΘ8.) δι αἶγα σαρῖς σμο- 

γὰ5,) εἴ ρΡγδείογθα δαΐαν οὗον, λο- 
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παρὰ σοφοῖν ἀνδροῖν ἅπη. 

ἀκοῦσαί τινα λόγων ἐμμέλειαν, 45.» απ. ἰόὲξ γ᾿ ΜΠ’ 

ἐπί τε δαΐον ὁδόν ! ἐ. 1. ο: 
860 γλῶσσα μὲν γὰρ ἠγρίῶωται, ἔα: 

λῆμα δ᾽ οὐκ ἄτολμον ἀμφοῖν, οὐδ᾽ ἀκίνητοι φρένες. 
τ 10 

προσδοκᾷν οὖν εἰκός ἐστι ε. ἃ. 
τὸν μὲν ἀστεῖόν τι λέξειν καὶ κατεῤῥινημένον, Ἰ. ἴ. ο. 
τὸν δ᾽ ἀνασπῶντ᾽ αὐτοπρέμνοις τοῖς λόγοισιν ι. ἰγν. 

8δ6δ ἐμπεσόντα συσκεδᾷν πολλὰς ἀλινδήϑρας ἐπῶν. 1.1. ο. 
21. ἀλλ ὡς τάχιστα χρὴ λέγειν" οὕτω δ᾽, ὕπως ἐρεῖτον 

ἦν τ 

ἀστεῖα, καὶ μήτ᾽ εἰκόνας, μήϑ'᾽ οἷ᾽ ὧν ἄλλος εἴποι. 
ΕΥ̓ δ τ καὶ μὴν ἐμαυτὸν μέν γε, τὴν ποίησυν οἷός εἶκ:, 

ἐν τοῖσιν ὑστάτοις φράσω" τοῦτον δὲ πρῶτ᾽ ἐλέγξω, 
8600 

δ 5 

ὡς ἣν ἀλαξὼν καὶ φέναξ, οἵοις τε τοὺς ϑεατὰς 

ἐξηπάτα, μωροὺς λαβὼν παρὰ Φρυνίχῳ τραφέντας. 

δέ1Ἴθην σοτιπὶ Ψίαπι» 1. 6. τηοάπηι 
ἃς ὙΔΕΟΠΘΙΙ 9. 4118 1πΥπ] 1188 δ 6- 
τϑηΐ, 564ιι6 ᾿ηνίσθπι ἃ 5 βδυθαϊδη τ. 
Ἐυυῖρ. Οὐ. 194. ἄγαμος, ἐπὶ δ᾽ 
ἄτεκνος εἴο. 

848. λόγων ἐμμέλειαν. ὅτι 
καταχρηστικῶς νῦν τὴν εὐρυϑμίαν" 
κυρίως. δὲ ἡ μετὰ μέλους ὄρχησις 
τραγική. --- 8. 46. δ βἰβυῃμῆῖοα- 
ἐϊοημθ νϑυθὶ οἵ. βομοίία δὰ ΝΡ. 
540. 

859. κατεῤ  . ἐξεσμένον. δίνη 
({1π|8) γὰρ ἐργαλεῖον τεχτονικὸν, 
ᾧ ῥινοῦσιν. ἢ εὐτελὲς, (2) ὅτι 
ἐξευτελίξομεν τῇ δινί (πᾶ50 δάμπῃ- 
00 5 5Ρ6ηα 1118). Ἡ ΘΘΥ ἢ. “ηοαιιθ, 
4πθ ἰδιιάαν ὅρΡ.: κατεῤῥινημέ- 
νοις, εὐτελέσιν. πο πιο Ρουιπϑῖ 
6)ιι5 4 ὁπ 1Ππα: κατεῤῥινημένον (ἃ 
δὲν ὃς», ΟΟΥ̓ΠΙΠΗ)» καταπεπυκασμέ- 
νον; καταδεδερματισμένον. - τὸν 
μὲν, Ἐϊαχιρίάθπι; τὸν δὲ, ΑἜβοῦυ- 
ἴμμν. 

δδά, αὐτοπρ. δυσκολοις, προῤ- 
δίζοις, ἢ μεγάλοις. 8. Ηδβυοῆ. αὐ- 
τόπρεμνον, αὐτόῤῥιξον. οἵ, ΑΘ5 ἢν]. 
Επμπι. 404., ὅορ!ι. Απίιΐρ. 725. 
8. ϑθηθαθ. εϑδὲ, δἱΐθγιπι (Αθβοῦμγ- 
111π}}. σοῃνθ]]θηΐθηι 1]]τπὶ, γὰαὶ- 
Οἱζιι5 Θν]ο]ὶδ ΨὙΘΧΒῚ8 ᾿ὐχιιθηΐθηι 

τπλα]85 ἀϊδδιραίαγιμι 6556 νεύρο- 
Τα ὑΥὺ1685. αὐτοπρέμνοις οϑὲ σγαῃ- 

αἰδώς. γ οσαΡ] πὶ οἰΐατι ἀρ. γοο- 
Ῥίγοη. (855. 916. Ἰθϑῖμιν, 1 8. 

855. ἀλεν. συναγωγὰς, στροφὰς, 
λεπτολογίας ; πλοκὰς τοῦ Εὐριπί- 
δου. 8. οἰϊαμΐ 5118. ν. ἀλινδεῖσθαι, 
Επιδίαϊῃ. δὰ 11144. ρ. 289, 28. Κὶ. 
δὲ Β6. Ζοπδυδβ 1. Ρ. 196. ΕΥ̓Έ ΜΈΛΙ 
δρα (516; 588 ἴπ ἀλινδεῖσϑαι Ρ. 196. 
γχϑοῖθ ἀλινδήϑρα, ὃ τόπος, ἐν ᾧ 
τιϑέντες ἑαυτοὺς οὗ ἵπποι κυλίον- 
ται. ἴα ἤθη νο] αι οπθηι 1 ΑΥΘ- 
μ8ἃ, 8608 τροπικῶς νο]πιῖηα. 561 
ΒΊοΡο5 5 σπιποαξ, “3 οτἐδέτο 6.777 1Γ- 
δοὶ νον ΣΙ ογέθη. Ἐπ Β. Ψοβδβ.ς Αγ 
126 Γ᾽. γηϊέδαπιὲ αογ “ ωτγξοὶ, Τοὶδ- 
δοὲ “ ογεὴ ἀμδ5 ἀοιππιὲ ροϑείσαθε, 
{πὰ πογϑίγομς τίτιρα «4 ἀα 77 6γ5- 
εεινίγροὶ ἀοτὲ. 

857. εἰκόνες, ἱπιαρίποβ, δά τιπι- 
Ῥγαϊΐοημθβ, ἢρπιθηΐα, ΟΡρομιιη 
χοθυ5 1ρ515 ϑίς, Β. 

861. Φρυνίχῳ; Τγαρῖοο, ἀϊ- 
50ΙΡῈ}10 ῬΜοβρί δ, ἀ6. τὸ νἱᾶθ 
4τιο5 Ἰαιιδαηΐ πη ΥΡΡ., Ηδυ]65. δᾶ 
Ἑδρυῖς. ΒΙΡ], ρυ. 2, 816. 5664.» 
Βεμ1]. Οριιθο. 996. 5641.) ψδ]οκ. 
δὰ Ηοτοῦ, 6, 91. εἰς. Ποσι οἶγοα 
ΟἸγπιρ. 71, 2.) δἶνο 494, απὶθ Ομσῖϑῖ. 
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Ἐ πρώτιστα μὲν γὰρ ἕνα τινὰ καϑῖσεν ἐγκαλύψας, 
᾿Δχιλλέα τιν᾽, ἢ Νιόβην, τὸ πρόσωπον οὐχὶ δεικνὺς, 
πρόσχημα τῆς τραγῳδίας, γρύζοντας οὐδὲ τουτί. 

86541. μὰ τὸν Δί᾽, 
ΕὙ. 

οὐ δῆϑ᾽. 
ὁ δὲ χορός γ᾽ ἤρειδεν ὁρμαϑοὺς ἂν 

μελῶν ἐφεξῆς τέτταρας ξυνεχῶς ἄν" οἱ δ᾽ ἐσίγων. 

πδῖ,, οἱ ῬΥΪΠλε15. ΤΉ] ΘΥπι ΡΘΥ5ο- 
ὯΔ 8 Ἰπατιχῖβ58 αϊοϊζατ. 8.: παρὰ 
Φρ. τραφέντας. ἀπατεὼν γὼρ 
(φ ἐν α ὃ); ὡς ἀφελέστερος ὁ Φρυ- 
ψνιχος. νῦν δὲ Φρύνιχον λέγουσι 
(λέγει) τὸν τραγῳδίας ποιητήν. 
τοῦτον δὲ ἐπαινοῦσιν εἰς τὴν μιελο- 
ποιΐαν " νυνὶ δὲ ὡς ̓ ἀφελοῦς ὄντος 
αὐτοῦ μνημονεύει ὁ ᾿δριστοφάνης. 
ἦν δὲ προ Αἰσχύλου. οἵ. 1228. 

862. 11 4 οοἠά. Μ|58., ἴῃ 411-- 
Βιι5 ἴαπιθ βοσὶϊρίαπι δὲ κάϑισεν, 
εὖ ἐπ Τπηξ. 9. οὐ βυρβθοιῖ5 οαά,, 
4παοα σουγοχὶ ὨΙηα., ἸηΟΠ 618, 
58Ὲ0Ρ6 δεργαναίϑιη ἃ Πρταυθ 6558 
δουρὶ ξογυηδπι καϑῖσεν. τὰ ἀ6 
γ ΟΟμἕΟΥΥ Ἰπροὶ Του] ἄθηι 
ΒεΚΚου. 6, 66. οἱ 7, 82. πο δἰ 16 Υ 
Ῥουβοῖιῖιβ, ἨΪ51 φιιοα καϑεῖσεν 50Υ]- 
ῬϑῖΣ βεουπάιπι Τ)αυγαβίιπι Μ|150. 
ΟΥ̓, Ῥ. 209. οἵ Ῥουβοιτιβ διιΐθπι 
οἱ Πἰπᾶ,: ἕνα γέ τινα, 4886 πι]-- 
11π|ι5 ΠΡΥῚ Ἰθοῖο εβὲ: ῃᾶπὶ δα. 
νετί. : πρώτ. μὲν γὰρ δή γ᾽ ἕνα 
τινὰ ᾿κάϑισεν, νοὶ] κάϑισεν. βουῖ- 
Βεπάμπι ἰβίμιν Ῥοίϊα5. εϑὲ πρώτ. 
μὲν γὰρ ἕνα τίν᾽ ἂν καϑῖσεν ἐγκ.» 
μὰ ΒΡ ΩΣ Π σαι ΑΘβομυ]θιι5 1ἰᾶ 
οἴθη αὶ πιο, τιὶ 865. 564. 871.; 

875., 878.; 90Ί. 58606 ἂν Πρ] δοϊαπὶ 
εϑὸ ἃ ΠἸΡΥΑΥΙ5 (να. Ῥούβοη. Ρ88- 
βίτα δᾶ Επυ1ρ.); απο Ὠΐο 6ο ζδοϊ- 
Ἐπ ἤοραξ, ααΐα 51η}}]}1π|ὰ διιμὶ 
τίνα εἰ τινά. -- 5.: ἐγκαλύψας. 
οἰς αὐτοῦ εἰσφέροντος. ἐν δράμασί 
τινὰ κεκαλυμμένον. ὃ ᾿ἀχιλλεὺς δὲ 
καϑήμενός ἔστι, καὶ οὐκ ἀἁποκρινό- 
μενος, παρ΄ Αἰσχύλῳ ἐν “δράματι 
ἐπιγραφομένῳ Φρυξὶν, ἢ Ἕκτορος 
λύτροις" οὐδὲν δὲ ὁ ̓ ἀχιλλεὺς, φϑέγ- 
γεται. ἄλλως. εἰκὸς τὸν ἐν τοῖς Φου- 
ξὶν ᾿ἀχιλλέα. ἢ Ἕκτορος λύτροις" 
ἢ τὸν ἐν “Μυρμιδύσιν, ὃς μέχρι 
τριῶν ἡμερῶν οὐδὲν φϑέγγεται. βιο- 

γράφος ΑΘΒΟΒΥ]]: ἐν μὲν γὰρ τῇ 
Νιόβῃ (Νιόβη) ἕως τρίτης ἡμέρας 
(Ἱοῖοτ. εχ Μ,8. βοῆϑδβ ἕως τρίτου 
μέρους, ἀσ 486 δ “ϑοίατη [ΘΙ] 1111), 
ἐπικαϑημένη τῷ τάφῳ τῶν παίδων, 
οὐδὲν φϑέγγεται. ἐγκεκαλυμμένη᾽ 
ἐν δὲ δὴ τοῖς Ἕκτορος λύτροις 
᾿Δχιλλεὺς ὁμοίως ἐγκεκαλυμμένος οὐ 
φϑέγγεται, πλὴν ἐν ἀρχαῖς ὀλίγα 
πρὸς Ἑρμῆν ἀμοιβαῖα. νῖ46 ἀ6 Ὠϊ5 
ξΑ 1.115 ΥΝ 6] σου 1 γος. 465 46δολγ- 
ἰμ5 Ῥᾶδϑδ. 941. 5Ε44. 415. 5644. 

864. πρόσχημα τῆς τραγῳ- 
δίας αἰοίαπι πὶ ἀγάλματ᾽ ἀγορᾶς, 
δέαΐμαθ ἔοτὶ, 1, 6, δια ογαΐουθϑ 
εἴ 411, 4 ποπηῖθὶ δχίθυηϑηι 
ααδπάδηι αἰρη αι 15 ΒΡ Θοῖθηι ΡΥ86 
56 ἰουιαηΐ, ΕἸ, ΕασΙρ. 860. 1π16111- 
διιηΐαῦ Θηΐη ΡΘΥΞΟΠδΘ, 4186 οβἔεῃ- 
ἰαιϊουδ ἑαπέιπι οααδα Ῥγοθιπὶ 
ἴῃ βοθπϑῖη, κωφὰ πρόσωπα, Τίρσε- 
χατιέοτι , ν6] οββϑὶὶ γευθρῖβ Ῥργιτιῖ- 
διϊάον ῥΐοθα ἐ65 Ὑγαμοτϑρ εἴ. οὗ, 
8Ρ. -τ 5.: οὐδὲ τουτί. εἰιὸς 
αὐτὸν ἀπραντοῦντα. τῷ δακτύλῳ 
δεικνύειν τὸ οὐδὲ τουτί. τὸ δὲ 
οἱ δ᾽ ἐσίγων ὁ ̓ ἀχιλλεύς φασι καὶ 
ἡ Νιύβη. 

865. ἤρειδεν, Ῥτοίσυἀοραὶ, πἴ 
Εσι, 622. ἐλασίβροντ᾽ ἀναῤῥηγνὺς 
ἔπη Τε ἑρατευόμενος ἤρειδεν σοῖο. Εὶ 
186. δρμαϑ'ὸ ς ῬΥΟΡΥΙΘ δϑὲ ϑδογέμπε 
6 οορίβ δἰ Πἰϑχθθ απ} π5πιο 1] ὙΘθ 15 
ΠΘΧΏΠπιὶ οἱ σοπίοχεμπι, δἤσιθ ϑολσιτ, 
πὶ ᾿ς 1, ἀ6 Ῥϑηῖθρι5 ΤΥ 8065: 56 
ΑἸοΙαΥ οἰϊαπὶ ἀ(θ αυανὶβ 56 016 οἷ 
ταῦ τ 16 8118 Ύπττὶ ΥΘΥΙι τη 8 9.η8 
6Γ οοῃμποηῖθ, αὐ Χοπορῃ. Ογτ, 6, 
8,1. δῳμαϑοὶ τῶν ἁμαξών, ΑΠδΟΥ, 
Οἁ. 82, 11. ὁρμαϑοὺς ᾿Ερώτων, 
ΡΙαΐῖ, Ιοη, Ρ. 586. ἐ. 1. δίθρῃ. ὁρ- 
μαϑὸς χορευτῶν, ΤΏΘΟΡΠΥ. οΟμαγδοῖ. 
6, 4. ὁρμαϑοὶ γραμματιδίων. --- 
Εἰδολογ. δὰ Ῥίαι, 765. 
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21. ἐγὼ δ᾽ ἔχαιρον τῇ σιῶπῃ» καί μὲ τοῦτ᾽ ἠρηηνς 
οὐχ ἧττον ἢ νῦν οἱ λακοῦντες. 

ΕΥ. 
σάφ᾽ ἴσϑι. 

21]. 

ἤλίϑιος γὰρ ἦσϑα, 

κἀμαυτῷ δοκῶ. τί δὲ ταῦτ᾽ ἔδρασ᾽ ὁ δεῖνα: 
870 ΕΥ̓ ὑπ᾽ ἀλαζονείας, ἵν᾿ ὁ ϑεατὴς προσδοκῶν καϑοῖτο, 

ὁπόϑ᾽ ἡ Νιόβη φϑέγξαιτο δή" τὸ δρᾶμα δ᾽ ἂν διήει. 
21. ὦ, παμπόνηρος ! οἵ ἄρ᾽ ἐφενακιζόμην ὑπ᾽ αὐτοῦ ! --- 

τί σκορδινᾷ καὶ δυσφορεῖς ; 
ἘΎ. 

"“ " Α 3 ᾿ 

ὅτι αὐτὸν ἐξελέγχω. 
κἄπειτ᾽, ἐπειδὴ ταῦτα ληρήσειε, καὶ τὸ δρᾶμα 
ἤδη μεσοίη, δήματ᾽ ἂν βόεια δώδεκ εἶπεν, 
ὀφρῦς ἔχοντα χαὶ λόφους, δείν᾽ ἄττα μορμορωπὰ, 

οἴμοι τάλας ! 
σιώπα. 

ιἱὴ πρῖε τοὺς ὀδόντας. 

875 

ἀγνῶτα τοῖς ϑεωμένοις ... 
41. 

ΨὙΙ. 

ΕΥ̓. δαφὲς δ᾽ ἂν εἶπεν οὐδὲ ἕν... 
Χ.Ι. 

868, Ῥατίς, ἡλακοῦντερ. ἱ, 6. οἱ 
λακοῦντες, το 5 ση Ποδπ ῖτι5 
νυ]ραῖο ἐξηγητικῷ λαλοῦντες. νἱὰΘ 
Ἰπίθσρρ. δὰ Ῥίαϊ, 89. 

869. ὁ δεῖ ἵνα. ὅτι ἐπιδείξεως. 
δείκνυσι γὰρ τὸν Αἰσχύλον παρόν-- 
τα. 8. 

870. ὑπ᾿ ἀλαξ. εχ δἰτοραῃίΐα, 
φιοά βρβοϊδϊογιιπι διθηιοηθπι 
ΒΘΡομοσοὶ ν6] οἰπάδγοὶ, 51] θη ΐ85 
Ἴη δοθηδηὶ ἱπαπιοῖος. 80 ΑΘΒΟΉΎΪ]Ο 
ΔΟΒΊ]]6ηι 8 Νίορομ αἱοὶξ πἷο Εἰὰ- 

ΤΡ. -- 8. 
871. Β'ᾶν. φϑέγξεται: 9. Ξοτγρίϊ, 

ἴῃ μῖ5 Ῥαγΐβ. τε φϑέγξαιτο, ψαειῖ- 
οδη. φϑέγξαιτό τι. Π1η6. ὁπ. ἡ Ν. 
τι φϑέγξεται. 564 τὶ Δ} ἱπέογριθίθ 
γ᾽ θίῃΥ Ρτοξθοΐαπι. 6556, πθο αἴ5- 
ΡΠοοι Ἰγοη ΟΠ δή. -- 5.: διεή ει. 
ἀνύοιτο (ἠνύετο) ἂν, εἰς τέλος ὧν 
ἦλϑεν. 
872. ὦ παμπ. ἢ ἐγὼ, ἢ αὐτὸς 

νόει. καὶ πρὸς μὲν τὸν “Τιόνυσον 
ὦ παμπόνηφος ἐγὼ, ὁ εἰς πάν- 
τὰ πονηρευόμενος καὶ πᾶντα ἐξε-- 
τάζων, οἷα ἐφεναπιξόμην ὑπ’ 

αὐτοῦ ἐπὶ τούτῳ! πρὸς δὲ τὸν 
Αἰσχύλον, στίξον εἰς τὸ παμπό- 
νηρος, καὶ τὸ ὦ ἀντὶ τοῦ φεῦ" 
ὼ παμπόνηρος ὑπάρχει αὐτὸς, ταῦ- 
τὰ πονηρευόμενος εἰς ἀπάτην τῶν 
ϑεατῶν. 8, πος τϑοΐϊπ5, ΨΥ ΘΙ ΚΟΥ, ς 
1)6 γ᾽ αγρθ δολοῖπι! 
879. τί σπορὸ. οὕτως ἔλεγον 

τὸ παρὰ φύσιν τὰ μέλη ἐκτείνειν, 
σκορδινᾶσϑαι. (ρϑμαϊοι τ.) τινὲς 
δὲ περὶ τοὺς ἐγειρομένους ἐξ 
ὕπνου, ὅταν χασμώδεις ὄ ὄντες ἐκτεί- 
νουσι τὰ μέλη" ὅπερ συμβαίνει καὶ 
περὶ τοὺς ἄλλως πως βασανιξομέ- 
νους καὶ διαστρεφομένους τὰ μέλη. 
5. ΑΘΞΟΆΎ]Ο Βοο ἀἱοῖξ Βδροβιιβ. 

875. βό ὀξεα. μεγάλα καὶ κτύπου 
πλέα. ὀφρῦς ἔχθ ταις ὑψηλὰ 
καὶ ὑπερήφανα. 8. ὅ568}ο]. ϑορὶ,. 
ΑἾδ0. 482., τηοῃθηΐα ϑρ.: ἵππος 
γὰρ τὸ μέγα παρ᾽ ̓ ττικοῖς (εἰ Θ εὐ- 
Τι8}15), ὥσπερ καὶ τὸ βοῦς. οἵ. 880. 

876. μορμ. καταπληκτικὰὼ, φο- 
βερά. ἐκ μεταφορᾶς, τῆς μορμοῦς, 
τῆς τὰ βρέφη φοβούσης. 8. 



ΒιάτΡ Χίϑυ. 

ΕΥ. 

880 

ἀλλ᾽ ἢ Σκαμάνδρους, ἢ τάφρους, ἢ 

108 

Ἧ 

᾽π’ ἀσπίδων 

ἐπόντας 

γρυπαιέτους χαλκηλάτους, καὶ δήμαϑ᾽ ἱππόκρημνα, 
ἃ ξυμβαλεῖν οὐ ῥάδι ἦν. 

41. νὴ τοὺς ϑεοὺς, ἔγωγ᾽ οὖν 
ἤδη ποτ ἐν μακρῷ χρόνῳ νυκτὸς διηγρύπνησα, 
Ἐ τὸν ξουϑὸν ἱππαλεκτρυόνα ζητῶν, τίς ἐότιν ὄρνις. 

41 

888 4271. 
ΕΥ. 

41. 

ΕὙ. 

879, ΣΙκαμ. γαρακτηριστικὸν 
καὶ τοῦτο" (9) ὅτε πολὺς Αἰσχύλος 
ἐν τῷ ποταμοὺς καὶ ὄρη λέγειν. 
8. ΜΜοπδϑὲ οἰΐϑπι ὅ0Ρ., ποπιθὴ ὅ808- 
ταϑηαχὶ Ρ]1ι5 ΞΘ η16] Ἰ6ρὶ αρ. Αθϑοῆνυ- 
πὶ, ναὶ Αρ, 520., 1166., ΟἸιο. 
864,, Εππι. 401., γρυπῶν διυῖεπι, 
ποὰ γρυπαιέτου, κΥὶ8 ΤΟΙΣ 66, 
Ῥγοπι. 250. 

880. γρυπ. ἐπίσημα ἀσπίδος 
ἀλλόκοτα. εἰώϑασι γὰρ ζωγραφεῖν 
εἰς τὰς ἀσπίδας αἰετούς. --- 85. ὃ π- 
πόκρ. ὑψίκρημνα, 418 νοςσθ τβιι5 
οδὶ Αδβϑομυ ιβ ἱπ Οἴδαοο, ἢιχία 
Ρὶπά. ὅ.Π01. δὰ Ῥυίῃ, 1, 153. δρ. 
οἵ, ἀπηοῖ, δα 875. 

881. 1ῖὰ Ῥαγίβ. ψαῖϊο., Ῥούβοῃ. 
Ῥγϑαθζξ, Ηβδβοιρ. Ρ. 41. νιρο, ἀ6- 
Ῥταναῖο πιϑθῖγσγο, ῥάδιον ἦν. 

888. νούϑβιις δοάθπὶ ποιῃὶπθ τὸ- 
ῬΥΘποηἄθηάιι5, 5θαὰ ἔδοῖ]8 οτχϑη- 
αἰι5 βουϊθοπάο ἱππαλέκτορα, αιιθπι- 
δαπιοάιτιπι ΝΡ. 1417. ἱππαλέκτο-- 
ρας ἴῃ Ἰοσίπι νπ] σαὶ ἱππαλεκτρύο- 
ψὰας 5υϊξποϊοηάιπι 6556 νἱαϊ Β. 
Θιθη δ Ομ 6 ΠῚ ΟΟΥ 551 Π181}1 ἴῃ ΟΥ̓́ 
αἴπθηι γθοθρίβϑθηι, ηϊβὶ βαίι5 68- 
50: ΠΙ}1] δαχηϊογθ, σιιοαὰ οαγοῖ 
δἰιοϊουϊταΐθ νϑίιϑίας5. σίου τ! 8Π- 
ποΐδνυθυιην ΤΠ οΥρΡ., μοΟ νοσδριι- 
Ἰὰτι ἴῃ Μυτυπιἀοηίθιι ροϑβί μη 
ξυιῖδ56. 80 Αθβοῃυ]ο,. ἰθϑίθ Θ 080]. δὰ 
Ῥδςο. 1177. οἴ. 888. 
884. ἰθπιθτα πᾶθο πιαξαυτιηξ, ,.νΔ16 

Β15 Ἰῃδίσηϊθαθ (παρασήμοις 5ῖνθ 

» »" - ᾿ 
σημεῖον ἐν ταῖς ναυσὶν, ὦ ᾽μαϑέστατ᾽, ἐνεγέγραπτο. 
2 εὐ Ἁ Ἁ , ᾽ » » - 

ἐγὼ δὲ τὸν Φιλοξένου γ᾽ μην ἔρυξιν εἴναι. 
εἶτ᾽ ἐν τραγῳδίαις ἐχρῆν κἀλεχτρυόνα ποιῆσαι; 
σὺ δ᾽, ὦ ϑεοῖσιν ἐχϑρὲ, ποῖά γ᾽ ἐστὶν, ἅττ᾽ ἐποίεις ; 

3 ω ’ ᾿ ,2 ΣῪ ΄ 
οὐχ ἱππαλεκτρυονας μὰ 41, οὐδὲ τραγελάφους; 

ἅπερ σὺ, 

ἐπισήμοις) πανίππι να, ΕἸΠΒ ΟΠ ΘΑ 
4155. ἴθ ΒΟΒΠΚΘΩΙ Οριιξο. Τιαιρά, 
1807. νὲ 957... ΜΡῚ Ῥ: ΟΘ.: ἸἘΕΠΠ 
Ἰοοις δὲ Ῥμοίϊιβ ἵπ 16χ, Ρ, ὅξ. 
Ἰαπααπῖαγ,’ Β, ᾿ 

885. Ἔρυ ξιν.- οὗτος γὺρ εἰς 
ἄμορφος καὶ ἀηδὴς διαβάλλεται. 
5. Ετῖαπι 'π ἂν, που πθπι 616} -- 
ἄδτι σοτηραγαὶ οὐπὶ ΠἱρΡΑ]θοίσγο- 
Ὧ6 ν, 801., 56 εα᾽ϊϑηι ΟὨ Θδι153Π1. 
ῈἙ Βε. δ Ῥμΐοχοπο, ΕΥυχία ϑ 
ΠΠ1ο, αὶ Πάτα 1ρ56 παρ ρῥαισὶ 
50, τιὸΆξ Ουδθοὶβ εὐαῦ 105, σοβηο- 
ταΐποπι, νἱᾶ, Ῥοχίζοῃ. δὰ Αεδ]ΐδη. 
Ψ. Η. 10, 9. 8». 

888. μὰ “1, οὐ-. οἰΐαπι ἱπ πος 
δηδραθθίο μβϑβοσμΐ υἱσ ἀοοίϊ, 
50 ἔογοηᾶιι 6556 νἱἀδθίυσ ἱπ πο- 
ΤλΪη6 Ῥγορτῖο, πὲ 863. να6 Ῥοτ- 
501. Ῥγαθξαϊι. Ηδθουρ. ρΡ. 39., Ηουπι. 
ἀοοῖτ, πιϑίσ, Ρ. 147., Οαἰϑξοτα, δὰ 
Ἡδρμδϑϑῖ. Ρ. 3946. β6αιι,, τ ϊ. χαὶ 
Τὰα]6 μαροῖ νίτιπι ἀΟΟΙ 551 ΠἸΠ1ΠΊ, 
γϑΥβιι5 Οὐδιπὶ δρ. Επισίαιῃ, 1]. ἡ, 
Ρ-. 768, 14. ΞΞ 674, 47., Οἀγϑ85. 
1121: 58. ΞΞΞ 87. 19... οὔτι ΕΞ 
ΘαΡια ὥσπερ οἱ ὥστε πι]5 6 Υ1 πο Ὡ- 
Ὠπη ]ιιατ 5οΙδηι5. ἴῃ ΠΟ, (ν146 
Ῥοτϑοης 1.1. νυ 92. δὲ Επγρ, 66, 

1910., δὶ ὥσπερ ρΥο ὥστε Ἰορὶ- 
Τὰ ἴῃ βοῃο]ϊο.), δἷο ρυόοι] ἄν 10 
βου θβοπᾶις εδὲ ὁ δ᾽ ἡλίϑιος ὥὧστε 
πρόβατον βῆ βῆ λέγων βαδίξει. Κι: 
» ϊιο, αὐ ογθάο, (πιο ροιι5 δὰ 
888.) ταβροχὶν ἤθϑυ οι. ἱππαλεχτρυ- 
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ὃν τοῖσι παραπετάσμασιν τοῖς Μηδικοῖς γράφουσιν. 

8090 ἀλλ ὡς παρέλαβον τὴν τέχνην παρὰ σοῦ τοπρῶ- 
τον, εὐϑυς 

οἰδοῦδαν ὑπὸ κομπασμάτων καὶ ῥημάτων ἐπαχϑῶν 
ἴσχνανα μὲν πρώτιστον αὐτὴν, καὶ τὸ βάρος ἀφεῖλον 
ἐπυλλίοις καὶ περιπάτοις καὶ τευτλίοισι λευκοῖς, 

χυλὸν διδοὺς στωμυλμάτων ἀπὸ βιβλίων ἀπηϑῶν" 
γα 3 , ’ -" 4 - 

895 εἰτ ἀνέτρεφον μονωῳδίαις Κηφιδοφῶντα μιγνύς 

ὦν. (ἱππαλεκτρυόνα.) τὸν μέγαν 
ἀλεκτρυόνα, ἢ τὸν γραφόμενον ἐν 
τοῖς Περσικοῖς περιστρώμασι. πί- 
πχΐγατι ΐπς αἰσοῖπλιι5, δυ]αθα ῬοΥ- 
βίοα νῈ] Βαδθυ]οηῖρα ναυ]]5 ἀμ] π|ᾶ- 
Ἰππιπὶ πηοηβίγοβούαι ΠσΊχὶδ ΟἹ] ΠΊ 
ΟΥ̓μδᾶία οἱ αἰδιϊηοῖα ἔμῖ556 : χὰ ἀ6 
γ6 νἱ θυ οἰΐαπι ροίεβδὲ 15, γοββίις. 
Νοῖ. δά Οδίμ]]. Ρ. 197.“ ρυδϑίθυρα 
Ἰαιάδηΐαν Αἰπθη. Πῦγο 5... ΡΪδι- 
ἰιι8 Ῥϑϑια, 1, 2, 14., ΜΙ δγε 8115. 8, 
27, 17.,. (Νὸπ ὁρὸ ργαθεμίογππ Βα- 
ὀγίοπία ρίοία δμροσῦθ Τδοέα, ϑεπιῖ- 
χαπια μα νατίατιέμσ ας.) Βιι1-- 
Βογὶ 7) αδοπρεπιάϊαθ 1, 8, 105.56 44.» 
Ηδθυθηῖ ]ἀδοπ εἰο. 1, νο]. ρϑυῖ. 
2, ρ858. 131. 5644. πθο 8:11468 ἰδη- 
τὰπη πο ὁ οὗ ἐϑρ θα δ) αβπιοαϊ Πριι- 
χὶβ αἰβεϊηοἴα ούϑηΐ, βϑὰ ποάίθαιθ 
γνΙάοΥα Ἰίσθὶ θὰ5 π᾿ ΠλΠ ΤΟΥ πὶ ῬοΥ- 
ϑΘΡΟ Πού ΧΟ] 14 1115 δὲ 1π ΡοΥ- 
βίοῖὶς ΒαΡΥ]Ο  ἰβαι1ι86 ΠΊΟΣΠ: ΘΙ 15, 
Ππ6Ο 115 σαγθρϑηξ Ροσι]α νϑίθυι πηι 
Ἰοσπρ] οἰϊούιπι, πὸ πηομἱϊξ Αϑίλιις 
84 Ρ]αῖ. 110χ, 46 Πρ. ρΡ. 586. -- 
τραγελάφους. ΡῬΙΐα. Η. Ν. 8, 
93,50.: Εαάοπι 6ϑὲ ϑρϑοῖθς (σουν]), 
δαγῦα ἑαπέιμτι δὲ αγηπόγαπε ψίΐο α-- 
δίατιδγ, ψμεπι τραγέλαφον τνο- 
οσαχέ, σιοῖὰ αἰϊδὲ φατπ ἔμνεέα Ῥαδίτι 
απητιθηιι τιαδοοτια, Οἵ. ΘΟ Θ᾽ ἀθΥ] Ἰοχ, 
στ, ἢ, ν. δἱ δ} 1Π18]1 51111115 θϑοὶ Πὶρρ- 
ΕἸαρμις, 46 ατιο Ατϊβιοῖ, Η. Α, 
2, 1, 238., Ἰπϊεγργοίθ ΤῊ. Θδϑ2α: 
ΡῬτορτγίωπι θημίσογνο υἱἰϊμδ, φαμὶ εἰμ 
Βμεΐμσα πιοράο ῥατῦαε ἀἀφορετπαοὲς 
ΡΒ πιοπ ἀρπα Αἴμθη. 11. Ὁ. 497. 
τηδ]ιι5 δἰΐϑπι πιο βίγαπι Θχοοσ ἑδ-- 
νἱῦ, ἱπποτραγελάφους, υἱὖἢὸ δηποία- 
νὴ Βα. οἵ, ϑρ. 

892. τὸ βάρος, μοπᾶιπς, στα-- 
Υἱϊδέρηι, 48 ΡΟ] οΡαὲ ΑΘβοθυ 5. 

893. ἐπυλλ. ἀντὶ τοῦ λογίοις 

μικροῖς. ὡς δὲ βρέφος βρεφύλλιον, 
καὶ εἶδος εἰδύλλιον, οὕτω καὶ ἔπος 
ἐπύλλιον. 8. περιπάτοις, 56{- 
γποΐθιι5, αἰβριιϊαιοῃῖθης, οἵ, 904. 

λευκοῖς ΠΡΥῚῚ [πνογη., Βαγοσα.; 
ψαϊΐοδῃ,, ϑ 1485 ν, ἴσχανα, 1) 1 π4. ἱπι- 
ΡΙϑββὶ μικροῖς, Πὰ0 ΔΙ] 6 ππιπ|.Θ 6 [0]. 
(δηΐ.1. 9.: εἰώϑασιν οἱ τῶν ἰατρῶν 
παῖδες τὰς τῶν σωμάτων καϑάρσεις 
διὰ περιπάτων καὶ τεύτλων λευκῶν 
καὶ ἑτέρων ποτῶν ποιεῖσθαι, ϑοϊΐοπ, 
ἃ 8Ρ. ἰδιιάδιμιβ, Οεοροη, 12, 15. 
(ε4. ΝΙοΙα5. ὃ. 8. Ρ. 879.); μιγνύ- 
μενος δὲ ὁ χύλος τοῦ σεύτλου 
(ργοπιΐβοιιβ βηΐπι σεῦτλον, τεύτλον 
οἱ τευτλίον 46 ῥεέα αἰοὶ ἃ Οταθοὶς 
οομϑβία) ἅμα κηρῷ, καὶ λυόμενος, 
καὶ μετὰ πανίου ἐπιτιϑέμενος, πάν- 
τα σχληρὰ καὶ οἰδαίνοντα πά- 
ϑη ϑεραπεύει. 5κυπὶ δυΐθπι ατιο 
θθιοσα τοῦ τεύτλου 5ἰνα σεύτλου, 
διιοῖογβ Πιοβοοσϊᾶθ 2, 149.., μέλα 
(θεῖα νυ] σαγὶβ,, σοπιρίτιοτ Πατιροίά, 
χοίπο Ἐϊι6) εἰ λευκὸν (θεῖα οἱοῖα 
[316111842], τνεῖϑϑον Πατιροία): ἴθΥ-- 
τατι εδὲ τεύτλον ἄγριον (θεῖα πιᾶ- 
ΥΙπι8, “͵]δογτπατι ποία, τυτἰάον ἤαπ- 
οί), «ιοὰ λειμώνιον Δρρε]]αὲ 
ἸϊοβοοῦΥ, 4, 16. Ρ]Ιπΐπς Η. Ν, 19, 
8.: Βρίδθ ἃ οοϊογθ ἄπο σεέποτα 
ΟτΥδθοὶ ζδοίαηδ, πἰστιθι οἱ οαγι-- 
αἀϊάτμδ, πωοά ρῥγαθίεγωτιε, ΔΡΡΕ]-- 
Ἰδηΐαιθ δ᾽ σα! αηι. οἵ. ΒΙΠΘΥΡ οι 
ΕἸοΥα οἰβϑϑίοα Ρ. 62, 

8094, διδούς. νούρυπι πιρᾶϊοο- 
γιπι. ἄπη ϑῶν, ρεγοοίατο. 5ὶς Ρ]6- 
ΥἸ6 βουῖριϊ, Βζ, εἴο. ; νεοϊΐ, εα. 
υἱϊοσα ἀπ᾿ ἠϑῶν. 

895. μονῳ ὃ. ν6 802. ῃοπ 811- 
ἴοπι πἷς αἰσαπίανῦ μονοστροφικὰν 
ὅσα ὑπὸ μιᾶς στροφῆς καταμετρεῖ- 
ται, καϑάπερ τὰ ᾿ἡλκαίου. καὶ τὰ 
Σαπφοῦς, καὶ ἔτι τὰ ᾿ἀναχρέοντος, 
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εἶτ᾽ οὐκ ἐλήρουν ὅ τι τύχοιμ᾽, οὐδ᾽ ἐμπεσὼν ἔφυρον, 
ἀλλ δύξιὼν πρώτιστα μέν μοι τὸ γένος εἶπεν εὐϑυς 
τοῦ δράματος... 

21. 
“-“ 5 ," - 

χρεῖττον γὰρ ἦν σοι, νὴ 41, ἢ τὸ σαυτοῦ. 
ΕΥ̓. ἔπειτ᾽ ἀπὸ τῶν πρώτων ἐπῶν οὐδὲν παρῆκ᾽ ἂν ἀργὸν, 

900 ἀλλ ἔλεγεν ἡ γυνή τέ μοι, χὠ δοῦλος οὐδὲν ἧττον, 
χὠ δεσπότης, χὴ παρϑένος, χή γραῦς ἄν. 

41. εἶτα δῆτα 
οὐκ ἀποθανεῖν ὅδε ταῦτ᾽ ἐχρῆν τολμῶντα; 

ΕΥ. 

αὐ αἷὲ Ηδρμδεβίίομ οαρ. 8. Ρ. 192. 
εὐ, (δἰβξοσα., 564 δ]ιβπιοαϊ, ἢ]5] 
ἔφ] ]οΥ, οαγιπῖηδ ἰη 6 ]]Π]στιηειτ, ἀπιὰ- 
118 βιιηΐ ΡΟ] πθϑῖουβ ΗΘ ΠΡ. 1001. 
5644,, ΟΠουΐ Οτεβί. 954. οἱ 101- 
ἄεπὶ Ῥ᾽γγοῖς 18334., 1343. ξρι4.» 
Ηἱρροϊ γίαια ἴπ ἰχασοθαϊα σορπο- 
ταϊηϊ 1287. 5644... 84 «υΐθιι5 οδΥ- 
ταϊηθι15 1] πὶ σαρὶς 8Υ5, 486- 
4116 αἰβρ] οι 556 ν]ἀθηΐαῦ ΟΟμϊοο 
ἴῃ ἘΠΙΥΙρΙ46 ρῬγορίασθα, αιιοᾶ 1}1}18 
Ἰπβῖο ξγθαιιθηΐῖ5 τιϑιι5 ἔα ΘΥΪὉ : ΤΠ 81 
ῬΕΥ 56 ἰδηΐπηι αἰϑδϑὲ τιῊ γθρύθῃθη- 
ἀοηάδ 5ἰηΐ, αὐ ργδθοῖριια ψααθάϑηι 
πη 115 βἰΐα δῖ ξαθυ]αγοτα νῖ5 86 
γΘΠηιιβία5. -- ἄηφεσ. ὅτι ἐδόκει 
δοῦλος ὧν συμπονεῖν αὐτῷ ὁ Κη- 
φισοφῶν, καὶ μάλιστα τὰ μέλη 
(εξ. 1384.) ὃν καὶ συνεῖναι τῇ γυ- 
ναιπκὶ αὐτοῦ κωμῳδοῦσιν. ἕτερος δέ 
ἐστι Κηφισοφῶν. ὁ καὶ τὸ ψήφι- 
σμα εἰσενεγκὼν ὑπὲρ τοῦ εἰρχϑῆναι 
τῆς ἐν πρυτανείῳ σιτήσεως. (απποῖ, 
δα 714,) 85. ΞΟΌΓΣΥΙΠ5 Προ οἵ 566- 
πΐοα εβί αἰσθοϊξαβ, χια τΐγα σ8ιι- 
ἀδηΐας αἸμπη αὶ αιΐάαπι Αὐἱβίο- 
ῬΉθμ65 βϑῦῖο, θᾶ ἔγηβίχγα, Εισῖ-- 
Ρίάθηι ἱπηιρυρηδηΐ, βοταϊα 15 οἰΐαπι 
ΨΕΥΡΙΒ τι5], τηου ππῖατι6, τ δ᾽ αηῖ, 
Ἰπτου Ποία ηΐ, 

896. ὩῸΠπ ἐβπιουθ 56 αυϊάαβηι 
οἸοοιιΐΐιαπι 6558 αἱ, 6 οτσάϊπθ 
ομληΐα., ΠΘ4Π16 Ὁ]1]8πὶ δρια 56 ροῖ- 
ΒΟΏΒΙΠ ἸΠ Π]α τὶ ἴδοιιΐσ56, τὖὸ δρυᾶ 
Δδβομυ]μηι. 

897. ἀλλ᾽ δύξιὼν εἴα. Ργτοῖο- 
808 Ἰϑηρίξ, ἴθ ἀπ] θῈ5 ΓΔΠΊ6 πὶ η115- 
ἀὰᾶπὶ ἀθ ἔδθιιϊδθ, ςθὰ ρεύβομα- 

μὰ τὸν ᾿Δπόλλω᾽ 

Υυτ π ΞΟΘ 8 πὶ Ῥυοσθιυηιπι, 56- 
ὭΘΥΘ αἰϊοίίαγ, οἷν ἸΟΊΓΥ ἸΡΒΟΥΠΙ 
58 ἀγδπΊδἴι ΠῚ ΒΙΙΟΥ ΘΘΠΙ18, 1. 6. 
παλισϑτη αἴσιιθ 186 0]6 1, ἘΡΘΥΙ15586 
ἀἸοῖς βρθοϊδίουθοιιϑ 2 βοι]οδῖ τῦ ο8- 
γν ]Πδίογ ΕἸΥΙρΙἀθη1, ἴδηι πι 6}115- 
Ιαοαϊ ἔαρι]αβ ἀοσθηΐθηι, 6186 
4118165 5ἰηΐ, τῖϑ1 1ρ56 ἀϊοδῖ, π6ΠΊῸ 
Ῥοϑβϑῖξ 1πέθη ρα γα : 410 ΘΟΠΊΟΘαΙΙ5 
685 4118 ἰγδσοΘ 185 51 Π}]]1ΟΥ65 68- 
56 β'ρῃϊ ποδί, 

898. ἢ τὸ σαυτοῦ. ὅτι δυσγε- 
νὴς ὁ Εὐριπ. 8. πἰροῖθ σδαροηῖβ 
(καπήλου) ἘΠ1ι5. ΠΡ ΘΥα]Θ σθητιβ 
σομτιιθ 1166, οὐ] 15 ἀΟ]οΥ πὶ ζ601]6, 
οΥὐθάο, βοϊδρϑίιν Εἰσὶ ρα θε θχθηι- 
ῬΙο ῬΙπααυϊ δ] ἸΟΥ απ 116 1ΠΓΘΥΙΟΥΘ 
Ιοοο πϑίοσγιιπη. «χιυϊᾶ αοᾶ π6 ἴρ586 
«αἱάθπι ΑΥβδίορμαπεβ, μοῦ 50181|, 
ζαϊς εὐπατριδῶν 2 564 σοπμγνοηϊαπί 
14116 νϑίθυῖ αυαθοουμη ΘΟΠΙΟΘαΪ86. 
- Τατα] ]]αυϊτοσγ δααϊξιηι σοὶ Ἡ. 1]. 
εἰ 904. 5ἰοιιξ μοὺὲ ΡΥΘΘΡΎΘΘ5Ο νΘΥϑ11, 

899. ἀργόν. ὥσπερ σὺ τὴν Νιό- 
βην καὶ τὸν ᾿ΔΑγιλλέα ἐποίησας μη- 
δὲν λέγοντας. 8. 

901. ἄν. να δηποῖ. δᾶ 862. -- 
δῆτα Οὐκ. Ηἰαΐτ5 Ἰο]οχαηάιιβ ἴπ 
ἢη6 νϑύϑβιιβ. 

909, ταῦτα. τὸ τοὺς δούλους 
τοῖς δεσπόταις ἐσοτίμους ποιεῖν. 8. 
1η10 σαΥσα ἴθι π 6118 σΔΥΡῚΣ στπερ- 

βολικῶς, 46 5εγνῖ5 βρβοϊαιπι ἀἰο]- 
ἴα, τποποπὶθ 8Ρ.,| Δόμάγπ. 909. 
εἰ ΄ ᾽ ΕΣ ,᾿ [} 5 ς 

ὦ τρισμακάρι’ Εὐριπίδη, Οϑ᾽ ὁ 
δοῦλος οὑτωσὶ σαφῶς ἀπεκρίνατο ! 
ὭΘα 58η6 ἀξβοοῦ βαιῖδ πθῖ4ι6 τᾶ- 
τίομαπι Πάρεὶ ΕΠΣΊρ. 
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δημοκρατικὸν γὰρ αὔτ᾽ ἔδρων. 
21. τοῦτο μὲν ἔασον. ὦ τᾶν" 

οὔ δου γάρ ἐστι περίπατος κάλλιστα περί γε τούτου. 
905 ΕΎ. ἔπειτα τουτουσὶ λαλεῖν ἐδίδαξα... 

Ἅ41. φημὶ κἀγώ. 
ὡς πρὶν διδάξαι γ᾽, ὥφελες μέδος διαῤῥαγῆναι. 

ΕΥ̓͂. λεπτῶν τε κανόνων ἐσβολὰς, ἐπῶν τε γωνιασμοὺς, 
νοεῖν, ὁρᾷν, ξυνιέναι, στρέφειν, ἐρᾷν, τεχνάξειν, 
κάχ᾽ ὑποτοπεῖσϑαι, περινοεῖν ἅπαντα... 

41. φημὶ κάγω. 
910 ΕΥ̓. οἰκεῖα πράγματ᾽ εἰσάγων, οἷς χρώμεϑ᾽, οἷς ξύνεσμεν, 

ἐξ ὧν γ᾽ ἂν ἐξηλεγχόμην" ξυνειδότες γὰρ οὗτοι 

903. αὐτὸ, τὸ παῤῥησιάξεσϑαι, 
βίρυσι 1Ππ6 ΠΌΘΥΘ6 οἰνξαι5. Επὶ- 
τὶριθς Το θηϊά. ἔγαρτι, 2, καλόν 
γ᾽ ἀληϑὴς κἀτενὴς παῤῥησία, 586-- 
Ῥίμσαιιθ πᾶπὸ σοπιπιθπαδί. --- ποπ 
Τα81]6 νοὶξ. δαᾶ. τουτί. ᾿πι6]]ΠΠρτξ 
δἰιΐθηι σΑΥΥ Πα 6 ΠῚ, δὲ πὶ θᾶ 
οοπ]πποίδπι πολυπραγμοσύνην, ποῖ 
νϑύδπὶ παῤῥησίαν δημοκρατικήν. --- 
ὦ ᾽τᾶν. ὦ ἐτᾶν, ὦ λῷστε. νὶά. 
Ηδετπι. δὰ Ῥμη]οοῖ. 1378. (1805.) 

904, περέπατος. οἵ. 898. κάλ- 
λιστα. καλλιστον. καλὸν, ἄδοο- 
Τα.) δΡἔΠΊ. ὨΪΠ81] 6558 οδἱὲ σαοα 
Ῥταθαϊοοι ᾿βιπα βαιπὶ δημοκρατικόν. 

905. ἔπειτα. ϑ5ρθοῖβ ἱπϑυϊίδπι 
Ποπηΐηΐ5, 1ἰσάθπι νου ]5 (895,, 896., 
899.) 5ϑδθρίϊι5. πἰθπίῖβ.. ὩΡῚ ναυΐαΥΘ 
Ῥοίϊρυαϊ οὐαϊομοπι! --- τουτου- 
σαί, βρβοϊαϊογθϑ. οἵ, 990.. 8301. δος 
58 δὐίαπι αἱοαπαάϊ, βἰνθ δἰοσαιθπ- 
ἰδ, ἀοσιι]556 αἰοϊ; δὲ σϑοῖθ. 
Οὐ ΕΠ !8πτ5 Ιπβίϊζ. οΥδῖ. 10, 1.: 
1 οπιρὲ οἰαγίμδ (αῖιᾶπι ρυΐοσος ΤΎδ- 
8101) ᾿Πωδέγανόγασιε ἄοα ορῶδ δορῆο- 
οἷθ5 αἰφμθ Ἐμ͵ίρ.γ φμογώπι ἵπὶ αἰἴ5-- 
Ρατγὶ αιοοπαὶ νὰ μὲθγ δὲ ροδέα τππεὲ- 
ἑἐϊοτ. ἔπιέοτ ρμἱωγίπιος φμαογίέμγ. --ο 
ἐμὰ φμΐάσπε τιθπιὸ τιοτὶ Γαἰθαΐμ 
Τιθο6 556 6517 115) φμὶ 56 αὐ ἀρεπ- 
ἄμπι σοπιραγοτῖιε,) μέϊοσοην ἰοτρθ 
Ἐωτγίρίάοπι ζογθ. τιαπιφθ 5 δὲ ἔπ 
δΟΙΊπΟΤΙΘ (φωοὰ ἔρδώπε χορχγολοτ- 
ἀμτιῖγ φμίως σγαυϊέαϑ δὲ οοΐλιτ- 
γιμ5 ἢ δοτιμδ ϑορἠοοΐία υἱάοέωγ 6556 
δδ{ϊπιῖογ) τπαρὶς ἀοοφαϊξ ογαΐξοχὶς 

ῬΟΤΙΟΤῚ, δὲ ϑ6τιξεοχιδδ (Ἰοτιδιι5, δὲ ἐπὶ 
ἐἴδγ) φμα6 ἃ ϑαρίοπείδιι5 ἐγαάῖέα 
δμιξ, ραθῖ6 ἰρϑδὶβ ρατγ, δὲ ἐπ ἀἴοοτ- 
ὧο δὲ χϑϑροτιάθπαο ομἐϊτδοὶ ΘΟΤΊμΤΙ, 
φιμὶ {μοόγαπὲ ἐπὶ ἔοσο αἰδοτέῖ, δοτα- 
Ρατγαπάιι5. 58 Αθϑοβυῖο, αχαΐ ἔμξ 
ΕΧ ορἐϊπηδεῖθι5, ρΡϑγηϊοΐοβα νἱᾶθ- 
ἴῸΥ δγ85 αϊσθμαϊ ρυορίθυ ΔΡι1511Π1, 
τι πιοηπῖς Β6.: ἴρβθάιθ Ἐμιχρι 485 
Ηἱρροίγιο 464. 5Ξιι0 ρεύβϑοπα Ῥ΄86- 
ἄγαθ: τοῦτ᾽ ἔσϑ᾽, ἱπαιῖς, ὃ ϑνη- 
τῶν εὖ πόλεις οἰκουμένας Ζόμους 
τ ἀπόλλυο᾽, οἱ καλοὶ λίαν λό- 
γοι. οἵ, 1008. -- φημὶ κἀγὼ, 
Μίδου, ογϑάο, μὲ ορίποτ. ααῖριυβ 
ἘΟΥΤ11115. ταὐτοῦ ὙΤΘΥΘηἐϊι5., 1811 
Ια βἰσηϊῆοας ἀπιαηὶ καλῶς εἷ 
51 Π|}118.. {886 ΘΧΡΙΟιΐπλῖ5. δα 479. 
οΣ, 899. 

907. λεπτῶν καν. ἐσβολὰς, 
τὸ ἐσβάλλειν λεπτοὺς κανόνας. 500 
πιοηϊτιι δἰψπ6 ΘΧΘπΊρ]0 ΑἸΠΘηΐθη- 
5685 5ῈΡ.1|65 γθσι]α5 δα μι θιιῖσ5δθ 61- 
οἷξ, Ἰδηχίιαπι ἀγομιθοΐῖοβ, οἵ. 752. 
γοϑβ5.: 4πίερεσι γοῖπιος ἢ͵οδορογὰξλ, 
ττν ΠΤ ὀγϑολθτι αδτιμνετικεῖπ. 
, 909. κά χ᾽ ὑπ., ἀντὶ τοῦ κακὰ 
ὑπονοεῖν, ἐάν τις εἷς αὐτοὺς τε-- 
χνάσηται. 8. 5ἷς ΡΙΕΥχιι6 Μ|58, νοι, 
βἃ. πᾶ νοοα καχυποτοπεῖσϑαι. 
τηοπθίαγ, ῬΟ]]σθπ 9, 57. εχ Αὐἱ- 
βἰορμαημθ δῃοίαξβθ καχύποπτος δὲ 
6 ΡΙαίοπθ καχυπονόητος, ῬΠοΙϊηπΙ 
δαΐθπι ΠάΡροσΘ χαχυπότοπος ΙἸΕΧ. 
Ῥ. 119. 

911. οὗτοι. Ξρβοϊαίοχβϑ. 
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ἤλεγχον ἄν μου τὴν τέχνην. ἀλλ οὐκ ἐκομπολάκουν, 
ἀπὸ τοῦ φρονεῖν ἀποσπάσας, οὐδ᾽ ἐξέπληττον αὐτοὺς, 
Κύκνους ποιῶν καὶ Μέμνονας κωδωνοφαλαροπώλους. 

915 γνώσει δὲ τοὺς τούτου τε κἀμοῦ γ᾽ ἑχατέρους μα- 
δ)ητᾶς. 

τούτου μὲν οὖν Φορμίσιος, Μεγαίνετός ϑ᾽ ὁ Μάνης, 
σαλπιγγολογχυπηνάδαι, δαρκασμοπιτυοχάμπται" 

919, οὐκ ἐκ. κενοὺς οὐκ ἐποίουν 
ψόφους. οὐκ ἔλεγον κομπώδη, ὡς 
Αἰσχύλος. 8. ᾿ 

918. Ιάοπι: ἀπὸ τοῦ φρο. 
ἀποσπ. οὐ τὴν σωφροσύνην αὖὐ- 
τῶν ἀφειλόμην, ἀπὸ τοῦ φρονεῖν 
καὶ συνεῖναι τὸ λεγόμενον ἀποσπά- 
σας αὐτούς. 

914, Ιάεπι|: Κύκνους. ὅτι δύο 
Κύκνοι ἐγένοντο" ὃ μὲν"άρεος υἱὸς, 
ὁ ὑφ᾽ Ἡρακλέους φονευϑεὶς, ὡς 
ἐν τῇ ᾿Δσπίδι Ἡσίοδος" ὁ δὲ Πο- 
σειδῶνος, ὁ ὑπ᾽ ᾿Αχιλλέως, ὡς καὶ 
Πίνδαρος ἱστορεῖ. οἵ. ϑδίχαρο 18.;, 
εα. Τδιομηϊ, 8. Ρ. 98., Ηγρίη. 
ἔα". 157. Ἰρίψιιθ ΜΏΠποκοσ., Ον]ά. 
ἹΜ εἴδη. 12,72. εἰς. --- 16 Πεπιτιο- 
γχιθ, ΤΊΠΟΩΣ οχ ΑἸγούα Π]ἰο, νἱ δ 
Ηοπιεσ. Οαἀγς5. δ΄, 187., Ὠϊοάοτ. 
8ιε. 5. 49... Ῥδβῃς, Ῥῆος. «. 81., 
Ἡγρίη. ἴδῃ. 1192., Ὑἱσγρ. Ἀθη. 1,498. 
εἴο. Εὔπὶ 4Ζποαὰ86 ΑΟΘὮ11165 1ηΐου- 
ξθοϊξ. Αβϑυυτπι 5θὶὶ Ῥϑύβϑηι ζιιῖ5586 
εἱν Ὠιοάογιιβ, τὸ δαιϊέθη σορ Αγ 
Ῥοβϑίπηιβ; 4110 χοξοσίωσ θρὶποῖομ 
κωδωνοφ.γ 1. 6., ἱπίθυργοίθ Κὶ,, 
μαδεπέθα δῳμοϑ δὰ φμοχιπι ρλαῖε- 
χὶβ Ζιπεισιπιαδμία ἀορεπιάθτι. .,06- 
ἸΘΥΘ5.) ΘηΪπΊ,“6 ἰπαιΐδ, ,, Ὁ} Ἐ1ππ8-- 
Ῥυϊα ῬμΔΙουῖβ δα οσιπ] (16 ΠΊ6 116 
50.115, τῦ ποτ Β6.: νἱα6 Β]Ιοτηξ. 
δὰ Αδβοῃυ]. δορί, δᾶν, ΤῊ. 3892.) 
αάάογα βοϊθραπί: ργδβθοῖριιθ «πιὰπὶ 
Ῥοπιρδ δἰΐχιια διΐ ἀθοιιγβίο θα4π6- 
βἰχῖβ Τηϑι πἸϑρδίυσ : τἰηᾶθ Τιοπρὶ- 
Ὧϊ|5 Ο. 28. ἔπι. ν. κώδων ροπῖΐ ρῥτὸ 
ῬΒδΙουῖβ εἴ ροπιρα οχϑίϊοηϊβ ; δα 
αάθηη 1. ν6 Ἐδρυιπὶ (πη ρυϊπιῖ5- 
4ὰ6 ἈΌΠΏΚ. δὲ Τουρ. ρΡ. 357. 56. 
οα. ὙγεῖβΚ. Β.).“ς 

916. “ἰδυμός φησιν, ὅτι ᾧ ορ- 
μέσεος δραστικὸς ἦν καὶ. τὴν κό- 
μην τρέφων, καὶ φοβερὸς δοκῶν 
είναι" διὸ καὶ Αἰσχύλου μαϑητήν 

φησιν αὐτὸν εἶναι. βαϑὺς (ἀϊνε5) 
δ ἥν, καὶ καϑίει τὸν πώγωνοι. 

πωμῳδεῖται δὲ εἰς δωροδοκίαν. ὃ). 
Βϊαΐϊσ]α Ἰρίιαῦ οἱ τροπιπῶς Πῖα 
ΑΘΒΟΒΎ ἀἸοΙταΥ αἸ5ΟΙΡ 115; τἰϊ δὲ 
ἹΜΜερδϑμπδίιι5, Ξδα 8]18η)1 ΟὉ Οδι15811. 
Βυγβαμ 8.: ὁ εγαίνετος, ὅτε 
οὐ πάντως βάρβαρος, ἀλλ᾿ ἀναί- 
σϑητος, καὶ οὐκ ἀστεῖος. αὐθάδης 
δὲ οὗτος, καὶ τῶν στρατηγιώντων 
ἐστὶ καὶ ϑρασύς. (ς. 790.) τινὲς δὲ 
δούλων ὀνόματα. Βε.: ,,ππο 51π-- 
Ρίάμμι ἔιιῖ556 ἰγϑαϊς 8. βιργα 861. 
αἰοῖε Επ͵ῚρΡ.. ΑΘϑοῦΎ βρθοϊδζοσαβ 
Τιιΐθ56 μωροὺς, ἕαϊμος. εἴ 5ἔμ]ῖοβ, 
ἴα αὐ 586. 80 110 ἀδοῖὶρὶ ἔπους 
Ραϑϑβὶ, νἱἀδίαν 1116 ἀϊοίι5 6556 μάς- 
νης, 4ποα αδϑϑϑῦ βϑυύν1]} οἱ βίοἹἱάο 
ἱηρσθηῖο, ἴηπ Αν. 5283. οὕτως ὑμᾶς 
πάντες πρότερον μεγάλους ἁγίους 
τ᾽ ἐνόμιξον, Νῦν δ᾽ ἀνδράποδ᾽, 
ἡλιϑίους, μανᾶς. οεταὶ δπΐεπι 77ἀ- 
γης 5ῖνε ῆανῆς νυϊδσο βεύνοχιμι 
ὩΟΙΊΘΗ..) ὸὖ Π͵ανία Ξογνϑυιι, οἷ 
αΪΧΌΙΤΊΖΠ6 ΟΟΟΙΥΥΣ ἀρ. Οομλτοιπὶ 
ΠΟ 56Π16].“’ οὗ, 1271. τηθτα Υ δ η88 
Ἰθοϊΐοποθηι “ἥάγνης σοταπηεπᾶαϊ ΒΥ.» 
ἴῃ ογἀϊηθηλ γϑοθρὶς Ὠϊπᾶ., «αοῦ 
ἹΜαρπεῖθβ ἰδχθηῖῃῦ δηαιιθηι ἈΔΥ-- 
Ρασϊὶ. ρ]οββ. ἀμφότεροι βάρβαροι. 

917. σαλπ. σάλπιγγας καὶ λόγχας 
καὶ ὑπήνας ἔχοντες. τοῦτο δὲ εἰς 
τὸν Φορμίσιον ἀποτείνει. σαρκ. 
ὡς σαρκάξοντες μὲν καὶ προσποιου- 
μένους (ἀεπ᾽ ἀθγδηταν Ἔχθπιρα μὰ- 
Ἶὰ5 ββηποαιοη5.) τὰ πολεμικὰ, 
οὐκ ἀληθῶς δὲ τοιούτους, ἰσχύος 
δὲ ἐπιμελουμένους. --- 8. πιο σαρ- 
κασμοπιτυοκάμπται 5ιπΐλ οὗ σὺν 
σαρκασμῷ κάμπτοντες πίτνας, υ 
5115, δαγζαπέϊδοῖο Εΐδοτι[765567. 568 
ποπιῖηα Ηο]Ρουρίαπο Βγαπιατῦα586. 
ο55.: ᾿χοπιπεἐογιατιζετιλτιορ οἰραγι, 
Ἡολπιίαολοϊποἠεεπῦεωροτ. 1)8 ὅμιαθ 



10ὃ ΑΡΥΙΣΊΊ ΘΟ ΦΟ ΚΝ ΘΥΣ 

ς " ἶ -" 
ὁὐμοὶ δὲ Κλειτοφῶν τε, καὶ Θηραμένης ὁ κομψός. 

΄ ΄ 3... 93 κ ᾿ , 
21. Θηραμένης: σοφὸς γ ἀνὴρ καὶ δεινὸς ἐς τὰ πάντα, 

«ι Ὑ - ᾿ - 

990 09, ἣν κακοῖς που περιπέσῃ καὶ πλησίον παραστῇ, 
πέπτοχεν ἔξω τῶν κακῶν, οὐ Χῖος, ἀλλὰ Κεῖος. 

ΕΥ̓͂. τοιαῦτα μέν τοὐγὼ φρονεῖν τούτοισιν εἰσηγησώμην, 
'. 1. περίοδ. α΄. 

τ 2 » , Ὗ »" 

λογισμὸν ἐνθεὶς τῇ τέχνῃ καὶ σκέψιν, ὥστ᾽ ἤδη νοεῖν 
Ω᾽ ν 

ἅπαντα, καὶ διειδέναι τά τ᾽ ἄλλα, καὶ τὰς οἰκίας 
- 2 »" ὧὼω »- - 

996 οἰχεῖν ἄμεινον ἢ προτοῦ, κἀνασχοπεῖν" Πῶς τοῦτ᾽ 

ν᾽ ἦθ Ῥαις. Οουϊηΐϊ. 111. οἷς, Ονϊά. 
ΝΙοὲ, 7, 440.: Οεοοϊαῖϊε {6 διτπδ, 
τισρτιῖς τιαΐθ νέγίρμς ὠδὼ8, Ομὲ ροῖ- 
Ἔγαξ ομγνᾶγε ἐγαῦθδ, δὲ ἀρόϑωΐξ αὖ 
αἰέο Μὰ ἐόγγαπι ἰαίς βραγϑμγαβ οογ- 
Ρογα ρίπιιδ. 

918. Θηραμένης ὡς ἀστεῖος 
καὶ πιθανὸς, Κλειτοφῶν δὲ ὡς 
ἀργὸς ἐκωμῳδεῖτο, νῦν δὲ ὡς πα- 
γοὔργον καὶ παλίμβολον βούλεται 
τοῦτον ἀποδεικνύναι, καὶ παρα- 
πλησιον Θηραμένει. 8. 46. μος φαῖ- 
ἄδθπι οὗ, 504. δ'1ῸΥ πιίηιι5 σΟρῺΪ- 
ἴιις. 

9921. οὐ Χῖος, ἀλλὰ Κεῖος. 
1α ῬδΥυ15... οὐ Ὠιμάᾶ. βϑθοπηθιιη 
Ἐπι5ιατησιμι Ρ. 1997, 41. Ρ. 1462, 
45. ποι με ἔδοϊανε, 4π48 48 ἰὰ- 
Τουτὶ 1δοῖιθι5 διηοίανὶἑ Επιβίϑιῃ, 
Ῥυΐογθ ποχιιηι ἰοσοτιπι: τῶν κατὰ 
τοὺς ἀστραγάλους βόλων ὃ μὲν τὰ 
ἕξ δυνάμενος Κῴος καὶ ἑξίτης ἐλέ- 
γετο, ὁ δὲ τὸ ἕν Χῖος" ὅϑεν καί 
τις παροιμία Χῖος παραστὰς Κῷῴον 

οὐκ ἐάσω, ἧς μέμνηται Στράετις 
ἐν τῷ Χῖος παραστὰς οὐκ ἐᾷ 
Κῷον λέγειν. ἔνϑα ἐνθυμητέον 
καὶ τὸ τοῦ Κωμικοῦ πέπτωκεν 
ἔξω τῶν κακῶν οὐ Χῖος, ἀλ- 
λὰ Κεῖος, καὶ νοητέον, ὡς ἢ 
ἔσφαλται ἡ γραφὴ τοῦ Κεῖος, ἢ 
ἄλλα παρῴδηται ἀπὸ τοῦ Κωμικοῦ. 
εἰδὶ Αὐϊβδίασοιο αᾳιοχιιθ ρ]δοιῖς 
Κῷος, ἰεβίθ 8.: ᾿ἀρέσταρχος δὲ ὡς 
γεγραμμένου Κῷῴος ἐξηγεῖται. 568 
χοοΐπιη Κεῖος, ᾿ὸὰ Αἴος, «ποὰ 
νυΐσο Ἰδρίταγ, ΒΘπ6 διιαϊοθαπὶ (οὶ, 
Φιογμα οἶνος ποτ δ᾽ οηϊ 85 
Ἰπ8]ΟΥ, ΒΔΟΟΠΎ 65, Ργοάϊοιιβ, 4111- 

ΕΣ 

ἔχει; 

416. 4πὸ8 σογηπιθπιοῦαὶ ϑίγαθο 
10, 4.: ΟΠ ναρι]δτα βοϊθηΐ, ἰδη- 
4ιιϑαι ἐπιρτοθὶ π8] θαι Παεὶ πο- 
Ταΐη 65, νϑὶῖ Ῥϑο. 171. ν'6, χίιοβ 
Ἰαιιάαπε, Ηοιπάοτῇ, δα Ρ]αΐ. Ῥτο- 
ἴᾶρ. Ρ. 577. εἰ Βοβοῖῃ. δᾶ Ρ[δ. 
Μη. Ρ. 109. τϑοῖθ ἱρίταν 5.: σεάρ- 
οσον ποικίλος τις ὧν (ΤΠοΥδπια- 
165) καὶ ἀγχίστροφος παϑωμίλει 
τοὺς καιροὺς, πρὸς τὸ κρεῖττον 
μέρος ἀεὶ διδοὺς ξαυτόν. Οὐειιπι 
86. 5ἰπιιίατα βοϊθραὶ ΤΟΥ Π6η88, 
οἴ δεβοὶ ΟἸῖπ5, 1, 6. πραάϑιη. 
Ηΐς βθῆβιῃβ ἰοοὶ, Ὧθς «πιϑουθηθιιπι 
46 ρα᾿τία πουαϊπὶβ. απ|ᾶ6 ᾿ποθγία 
δϑὲ. μβι8 πι816 Ῥα]πιθυῖπβ ΕἸΧογοϊέ. 
Ρ. 774. Ξεψα. ποὺ 1480 ἀϊοὶ ρμυιῖϑῖ, 
αιοα ᾿ΓΗΘΥΒΠΊΘΠΕ8, Οὔ} ΘΕΊΘπ 1058 
ἘγΙογυ ἢ 5 οϑβοῖ 1 ΡΥΟΕΙΪΟ δα Ατὐ- 
Βἰμιιββαβ, ὭΘΟ τη8 015 ατιατη 417] 56 Ὺ- 
νδββοὶ δηδΐβη!οβ 6 ΒΘ Υεῖβ η8-- 
νίθιι5, ἔδπιθιν σδἐπιπίαπαο 88 Ρο- 
Ραΐϊαιη ἄθοθπι ἀπο 65 βαῖνιβ Ἔν 8518- 
56ῖ. οἵ, δ0έ. 

οφ, γῃϊρο μέντοι ᾽γῶ, 1)1πῆ. 
μέντοὐγὼ , ιιοὰ πονγτάμχη ἀπ οὶ 
δοσομΐι; Ηρθορἕσθυ. εχ Ἀδν., Ρτο- 
Ῥαηΐθ Β,, μέντοι σωφρονεῖν. το ε- 
αὔτα, ἢἂὶς ἐπ τοι. 

οϑά, ἱπάϊσπα ἰϑ]Πα σοῖατπο. 

νἷα., ποθι Β. ἰαπιάανὶξ, Ῥουϑοη. 
δὰ Επτὶρ. ΟΥ. 1106. (1060.) Τη 

᾿πρηΐοπὶ νρηΐϊαὶ πδθο ἸΘΘΘΏΙΙ ἰγ8- 

σἰςοοσοπιοράίαγαμη 1Π|ᾶσιπ.)7) 6185 

ἀοιηρϑίϊοαβ νοσϑυΐθϑ ποηλῖπαβ Ο 6 ὲ- 

"θη νϑθπιθηΐοῦ ἀπ} ΓΘ ἔλιγ. 

οφῦ, Τηνϑχη., μα ἀμ} 16 ΘΧ 5.115 
Πρ τὶς, ἔχεις. 
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΄- αἱ 

21. νὴ τοὺς ϑεοὺς, νῦν γοῦν ᾿ϑηναίων ἅπας τις 
εἰσιὼν 1. τ. περίοδ. β΄. 

κέχραγε πρὸς τοὺς οἰκέτας, ξητεῖ τε; Ποῦ᾽ στιν ἡ χύτρα; 
Τίς τὴν κεφαλὴν ἀπεδήδοκεν τῆς μαινίδος; Τὸ 

980 
Α Α “ ᾿ Ὃ 

τὸ περυσινον τεῦνηκπε μου 

τρυβλίον 

Ποῦ τὸ σκόροδον τὸ 
χϑιζινόν; 

Τίς τῆς ἐλάας παρέτραγεν: τέως δ᾽ ἀβελτερώτατοι 
κεχηνότες Μαμμάκυϑοι καὶ Μελιτίδαι κάϑηντο. 1. 1. ο. 

ΧΟ. τάδε μὴν λεύσσεις, φαίδιμ᾽ ᾽4χιλλεῦ- 

926. Ῥατίβ. ἔλαβεν. τ 811π| πι|6- 
Ἰΐογθ ΠΕΠΊΕΤΟ τίς τόδ᾽ ἔλαβεν ; 

928. κέκραγε, ΟἸδπιδῚ8 δοϊϑῖ. -- 
ποῦ ᾽στιν ἡ χ; ταῦτα πάντα 
μικροπρεπείας δείγματα. 85. ΑρΡ. 8.- 
ἄδα ν. μικροπρεπείας ἸοΘΊΤΟΥ μι- 
κροπ. ῥήματα. 1) 6ΞεοΥῖθῦ δπῖεπιὶ 
Ῥοδία τηοχεβ ΑἸΠΟΠἰθμβίμπι, αἰῖο5 
γηἶγο 50] οἰΐοβ, μ6 ααϊα βουγυτηῖ 
5101 ἔγαπθ Ρέτίσεϊ, οὐ ἴῃ ΥὙΘΡι15 
Τα 15 δὲ ρϑυνὶ ΡὈΥΘῚΪ αἰξθηΐοβ 

Σαΐδ56, δἰΐδπι οχ ἢ. ]., μοῖϊαὶ δϑϑι. 
εα ὙΠεορῆγ. Ομδγδοὶ. Ρ. 282. (Ὁ. 
10.), θὶ χππομϑῖ, μικροπρέπειαν ἃ 
ὅ0801. οἱ δυάδα δοοὶρὶ ὠντὶ μικρο- 
λογίας. Ἐκ Τώζοτο. οἵ. Ἰλεοίτγαϑδε8 
Ἀαγαϊκεογδοἠἑάογμπρετν (νοα Ηοῖ- 
τἰηρ 6 υ) πη Νονὶ Μιιβαὶ Αἰΐ, νοὶ], 1. 
Ῥαᾶγχίβ 2. ΡΆ8Ε. 17. 5644. 

929, μαίνη 56 μαινὶς 65: ρΐΞοῖ- 
σα] 5 (πιάτα }5)., απ ὨΔ]οιτα 1η-- 
βίαυ 5816 οομαϊθθαῖισ, ἔγαποορ, 
πιοτιαοἶΦ. νὰ, Οαμλι5 δὰ Αυϊβίοϊ. 
Η. Α. ἴ. 2, Ρ. 493, Ξ6χι. Β, 

980. τέϑνη κέ μοι. ἀντὶ τοῦ 
κέχλασται, ἀπώλετο. πρὸς τὰς λέ- 
ἕξεις Εὐριπίδου. 8. 4115 λέξεις ν6]- 
Ἰϑι Βοῖιο δπποίβϑεεΐϊ, γθοῖθ Π]η4,, 
διιοΐογα ΤΟΡΘοΚ, δὰ Ρμσυυπἰοπὶ 
Ρ. 823., χϑιξινὸν εὐϊάϊν Ῥγο χϑε- 
σινὸν, ψιοὰ Βαρθηΐ ΡΥ]. Ρ6}115 
εἰΐαπι ΒΥ. ποῦ τὸ σκύροδοόν μοι τὸ 
χϑεσινόν; 

931, 5ἷς πμε]ίογθς Μ55,, οἰΐαπι 
1116, 416Π1Ὶ σομξουσὶ 71.551 π11ι5 Ῥ8- 
Υ15115 : ἰΐθπὶ ϑι18, νυν, Βουτα- 
λίων εἰ Μαμμάκουϑος; «05 τεοίὶθ 

ἐπῳδ. 
8. τ|ν 

δεοιιίτι5 οβὲ ΠΙ πᾶ, να]ρο ἀβελτερώτε- 
ροι, 4186 ἔου πα 8 σα ΘΡ πι5 τ οθηἴασ. 

92, -- ἥαμᾳμ. ἀντὶ τοῦ μομ- 
μόϑρεπτοι. Ζίδυμος, ὅτι Μαμμά- 
πουϑος (πιο Μαμμάκυϑος) καὶ 
Μελιτίδης ἐπὶ μωρίᾳ διεβάλλοντο, 
καϑάπερ καὶ ὁ Βουταλίων καὶ ὃ 
Κύροιβος. -- Μελιείδην δὲ, τὸν 
εὐήθη; παρὰ τὸ μέλι. --- τοῦ δὲ 
“Μιελιτίδου καὶ Κοροίβου καὶ “ου- 
χιανὸς ἐν Ἔρωσι μέμνηται. Ἔκ 5. 

938. Εχ βοάθηι: -- πρὸς τὸν 
Αἰσχύλον ὁ ὁ Χορὸς ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ. 
ἔστε δὲ ἀρχὴ αὕτη Μυρμιδόνων 
4ἰσχύλου. Ἠαγροοταῖ, ν, προπεπῶ- 
χότες: ἐν ἀρχῇ δὲ τῶν ,ΡΙυρμιδό-- 
νῶν Αἰσχύλος" τάδε -- ἀχιλλεῦ, 
“οριλυμάντους “αναῶν 
μόχϑους; οὺς εἴσω κλι- 
σίας." προπέπωκπας απ εἴσω 
ἸΏ Βοσαε Μθιγβῖμβ,. ταιθηΐα γΘΥΒας 
τα] 1τ5 ΒΏΙΘχαΒ : οὖς προπεπωκὼς 
εἴσω κλισίας ---, οὐ ἀδδῖε νουρθῦπι 
ΒπΣταπΊ, ΠΟΡ18. φυΐάσπι ξιξ οἰπὶ 
οὖς οᾶδιι οΥ̓απὶ ὙἹΘΘυθίηυ οχ 50]-- 
1ὰ0αὰ ΡΥΘΘσΎΈ588. ᾿50Υ ρθη ἀππη απ, 
ἸβαΥΡαίΟ Ῥαγοθηγῖαοο, εἴσω κλε- 
σίας προπεπωκώς; ..ΐπο οΟἸΠΟΣ 
Ῥοίοβί, νεύρα ἢδϑο ἔιι1556 Ἰθραεῖο- 
ὙΠ) αι ἃ Ογδθοίς δα Ασομ] επ 
Τηἶβϑὶ δύδηΐ, τὸ. ὩΟ ἢ 501 Π} οἶδαᾶθα 
ΟΥδθοοσυσα οἱ νἱοϊουα8 ΤΎΟ͵Δη0- 
Υὰπὶ οἱ πιποϊαγοηξ, 564 οἰΐδιι 11} 
Ρευβιιδᾶθυθ σοπαυθηΐττ, αὖ ἴγὰ Ρο- 
δία Οδεοὶς Ἰδρουδῃιθι8. Ορδπκὶ 
ἔεγγθε, Ὠϊδίουία δῖ ἂρ. Ποπιθχιιμ,ς 
Ἐ δ. 
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οϑὅ 

ἐχτὸς οἴσει τῶν ἐλαῶν. 

μὴ πρὸς ὀργὴν ἀντιλέξεις, 

940 εἶτα μᾶλλον μᾶλλον ἄξεις, 

ΑΙ ΡΤ ΣΟ ΘΟ Ν ΘΟ ΥΣΝΦῪ 

σὺ δὴ τί, φέρε, πρὸς ταῦτα λέξεις; ΠΥ 
μόνον ὅπως μή σ᾽ ὁ ϑυμὸς ἁρπάσας α5.; οΥ. ἃ. εἰ 1. 

ἐς ἃ. 

δεινὰ γὰρ κατηγόρηκεν᾽" ἀλλ᾽ ὅπως, ὦ γεννάδα, ι.1.ο. 
1 τα. 

ἀλλὰ συστείλας, ἄκροισι χρώμενος τοῖς ἱστίοις, ἱ. ἰ. ο. 
ἐξα. 

καὶ φυλάξεις, ἕ, 
ἡνίκ ἂν τὸ πνεῦμα λεῖον καὶ καθεστηκὸς λάβῃς. ἱ.1. ο. 
ἀλλ, ὦ πρῶτος τῶν Ἑλλήνων πυργώσας ῥήματα 

σεμνὰ, ἃ. Ατβέορη. 
καὶ κοσμήσας τραγικὸν λῆρον, ϑαῤῥῶν τὸν χρου- 

νὸν ἀφίει. 
945 41. ϑυμοῦμαι μὲν τῇ ξυντυχίᾳ, καί μου τὰ σπλάγχν᾽ 

ἀγανακτεῖ, 
εἰ πρὸς τοῦτον δεῖ ἔμ᾽ ἀντιλέγειν" ἵνα μὴ φάσκῃ δ᾽ 

ἀπορεῖν με, 
ἀπόκριναί μοι, τίνος οὕνεκα χρὴ ϑαυμάξειν ἄνδρα 

986. ἐχτὸς οἴσει τ. ἐ. ἀντὶ 
ποῦ ἐκτὸς τῶν ὡρισμένων λόγων. 
ἐμφαίνει δέ τι ὡρισμένον λέγειν. 
καὶ μάλιστα ἐπ᾽ ἄκρου ἱπποδρόμου 
ἐλαῖαι ἦσαν, καϑ' ἃς ἐξεφέροντο 
οἱ ὑποπίπτοντες κατὰ τὸν δρόμον. 
ἡ)έλει δὲ εἰπεῖν ἐκτὸς τοῦ προκει- 
μένου. --- 5. 

938. πρὸς ὀργήν. εἴ, 797. 
939. εἷς Ῥασΐβ. 56}0]. διι14, Ὠ1πᾶ, 

νι]ρο ἱστίοισιν, οἴπιὶ ΠΘαΠ16 50]115 
μϊς νϑηΐϊθηβ ρίδοθαὶ ἰγοομαΐοιιβ 
1θίσγαμι. δοαῖ,, ΠΘα6 ΟΥ̓ΔΕΪΟΙΙ, 4186 
ἀἸβϑυιδαβὲ ταβϑηἶ οαιιθηείαπι, πιᾶ- 
ΒΉΠ] οατι5 σοπνθηϊαὶ ΥΘΥΒΊ15, ὃν: 
τοῦτο εἴρηκεν ἐκ μεταφορᾶς τῶν 
πλεόντων, οἱ, ὅταν πνεῦμα σφο- 
δρὸν ἐμπνεύσῃ, -συστέλλουσι τὰ 
ἱστία, ἵνα μὴ τῇ βιαίᾳ πόντου 
φορᾷ ἀνατραπείη τό σχάφος" χα- 
λῶντες δὲ ἤδη κατὰ μικρὸν ἄγουσι 
πὴν ναῦν εἰς τὸ πρόσω τοῦ πλοῦ. 
ἄκροισι δὲ τοῖς ἐν ἄκρῳ δεχο- 
μένοις τὸ πνεῦμα, καὶ μὴ κατὰ τὸ 
μέσον. Β6. σοπξετε, 1155.) Εχα, 439,; 
Εχὶρ, ΝΜΩα, 494, ξεᾳᾳ. 

ποιητήν; 

949 τὸ πνεῦμα. ᾿πιο 1] Πὴὲ ϑυ- 
μοῦ πνοὰς, αἰ Ἰοφαϊξαγ ΕπγὶρΙά65 
ῬΠοβη. 420, εἴς. 86. 

948. πυργ. Ἰαιιήαπε Ῥβο. 748. 
ἐποίησε τέχνην μεγάλην καἀπυργωσ᾽ 
οἰκοδομήσας, Ἰθίχιια ὅ.8ο]., εἴ 
{Ππᾶ Απὶραὶτ ὙΠ βεϑίοη, ΑὩῈΠΟ], 
Ῥαϊ]δΐ, 1. Ρ- 818.: Ὁ τραγικὸν φώ- 
νημὰ καὶ ὀφρυόεσσαν ἀοιδὴν "Πυρ- 
γώσας στιβαρῆ πρῶτος ἐν εὐεπίῃ; 
Αἰσχύλος εοἴο. 

θά, τραγ. λῆρον. παρ᾽ ὑπό- 
νοιαν; ἀντὶ τοῦ τέχνην. τραγε- 
κὸὃὸν (πιο λῆρον) δὲ, ὅτι ἀλλή- 
λους διαβάλλουσι Κωμικοὶ καὶ Τρα- 
γικοί. 8, κρουνὸν ἀφιέναι, 
δπιΐέέοσο σίναωπι (ἰδ Βομ]θιβθη δυῖ- 
ΦΙθμθη, ΟὐτιΖ.)}, αἰοϊτηγ, απ νοτ- 
Ροττιπι Παπαθη. Θπιββισιβ δββῖ, Β. 

945, ξυντ. ΑΘΞΟΒΎ 5 ΘῈΡΡ]. 98. 
μέλαιναι ξυντυχίαι. δ. 

946, τοῦτον αἰοτιιπι ΡΕΥ σοπέθπι- 
ἔππι, πὸ ϑριιά ϑορῃ. ΕἸ. 947, 
Οεαῖρ. Τυτ. ὥς, Ῥῃϊοοῖ, 484, --- 
νΏ]ρ5ο δεῖ μ΄, Ξ64 Ραχίς, δεῖ ἐμὲ, 
σαοα δγαγῖιιβ. 
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δεξιότητος, καὶ νουϑεσίας, ὅτι βελτίους τε ποιοῦμεν 
τοὺς ἀνθρώπους ἐν ταῖς πόλεσιν. 

41 

950 

τοῦτ᾽ οὖν εἶ μὴ πεποίηκας, 
ἀλλ᾽ ἐκ χρηστῶν καὶ γενναίων μοχϑηροτάτους ἀπέ- 

δειξας, 

τί παϑεῖν φήσεις ἄξιος εἶναι; 
41. 

41. 

Α Α - κι ’ 

τεῦναναι. μη τοῦτον ἐρῶτα. 

σχέψαι τοίνυν, οἵους αὐτοιὶς παρ᾽ ἐμοῦ παρεδέξατο 3 

πρῶτον, 
» ; Α Υ Α Α 

εἰ γενναίους, καὶ τετραπήχεις, καὶ μὴ διαδρασιπο- 

λίτας, 

μήτ᾽ ἀγοραίους, μήτε κοβάλους, ὥσπερ νῦν, μηδὲ 

950. ἐκ χρηστῶν κ,' γενν, 
ἀντὶ τοῦ ἀπὸ καλῶν κακοὺς ἐποίη- 
σας. μοχϑηροῦὺς δὲ ἀντὶ τοῦ 
αἰσχροτέρους. 58. ἀπέδειξα ς. 6586 
ἀοομίδεῖ, ἰάαιιθ ῬΥΟΡΥΊΘ πιο ξῖτδῃ - 
ἄο, ᾳιυοὰ 1ηϊτιπὶ ἀοοομαᾶϊ δα 
ἀϊβοθμαϊ; θὰ τροπικῶς αἰϊοὶ 50- 
Ιοπξ νεῦρα δεικνύναι, ἀποδεικνύ- 
ναι οἷ 5: π}}}16. οἵ, 971... ὙΠ 651), 
679., Ὦγηλι, ἴῃ ΟεΥ, 479., σγεαζου. 
Μγιίβοΐ. ΒΥ 4, βθαι., εἴ ἀδ 
γορο εἶναι ΡῬΔΥΊΓΕΥ Ἰπιε! σοπᾶο 
ἴῃ εἰμι ἶθιι5 διδάσκειν, ἐκδιδά- 
σκειν 958, ἘΠβπιοῦϊ αιΐϊάάαπὶ 1Π 
Ἑπτυῖρίά 6 τ ΡΥ μοπαῖς Αγϊϑιοῖ, Ροδε, 
235., τηοπθηΐθ 8Ρ.: ὀρϑὴ δὲ ἐπιτί- 
μησις καὶ ἀλογίας καὶ μοχϑηρίας, 
ὅταν μὴ ἀνάγκης οὔσης χρήσεται 
τῷ ἀλόγῳ, -- ὥσπερ ἐν ᾿Ορέστῃ 
τοῦ Μενελάου. εἴΐατι ἴπ Απᾶτο- 
τθομα ΡΥΟΡ ΟΥ̓ πὶ οἰρ1 ΜΘ Π 6] δι πὶ 
Ώδη, Ηροίηβῖιιβ. μα πιδρὶβ 1116 
4ι8πι Αγϊδίοίθἰθς σϑριΐδηβ, 1ᾶὰ 
ΤΟΣ ΔΡ ᾿ϑίδυατι τηοᾶο ἰγαροθαϊα- 
Ταμη, 564 8 ϑοόρἤοοῖθα αιοα868᾽ 
Ῥῃϊοοίοίαθ δυριπιθηΐο ΌΠΟΥΤΘΥΘ, 
ὭΘΟ ΟΠΊΠΪΠΟ ΠΟΥ] ρΡοΐι15586, υὖ ΡΥο- 
ΒΥΘββαι ἴθ ΡΟΥ 5 ἀυ σα τι6 οἱ θα θά θη 
ΒΘΠΊΡΕΥ εὐ ᾿ἰβάθη πηουΐθιι5 ΡῬΥ86- 
αἴταθ6 ἱπαπισθυθπίαῦ Ρούβοπαθ Ηο- 
ΤΉΘΥΙΟΔ6 δ] αθαῖι6., 4115. τς ἘΠ 
Ὑταρίοῖ, βεὰ ἤπρεπάα Ηἷ5 ἂς ἀἱ- 
σοηαᾶδ οπληΐα ἔμι1556 118, αἱ α6αιι8- 
᾿ρὰ5 Ρ]δοογοηΐ διιῖϊβ οὰπὶ 81115 ἀο- 

πανούργους, 

ἘἸΒ 5, ἔππὶ πονϊέαΐθ, οὗ, δηποῖ, δᾶ 
982. εὲ Αυϊβίοίβὶβ Ῥοξί, οδρ. 7. 
δ. 88. 

951. τεϑνάναι. -Ξ ἤ γελοίου χά- 
ριν εἶπεν" ἤδη γὰρ ἀπέϑανε. --- 8. 

9568. τετῷ απ. 1.6. ῥγοοεγοϑ. 518- 
ἴπγα οπΐπὶ ΡΥΟοΘσα 8ρ. νεϊξ. Π8Ρ6- 
Ῥαΐῃῦ 68, 4186 4 οαρ] οι δὶνθ 
6 ρϑάμπι πηθηβισαπι ἱπηρ]εγοῖ, ν. 
(άβϑι}. δά ὅπεῖ. ΤΊμοσ. ο, 68, Καὶ, 
-- ὕϊἍ: νετο τετραπήχεις ταῖο 6 
βίαίιγαθ, 810 τετράγωνοι ἃ Οτδθοῖβ 
ἀϊοιί βιπὶ νἱτί ἴῃ Ῥτοροϑβῖϊο οοπ- 
βἴδηΐθβ εἴ δὔἄνθξιβς χυοϑνὶβ ἔοσίι- 
Π86 ἰοίτι5 Ραυδϑίὶ, Ἰπχῖδ 11Ππ4 ϑ1πιο- 
1415, ἃ Ρ]αΐοπθ μὲβ ἴῃ ΡῬχοΐαρ, 
Ρ- 399. εὐ 844. Ἰαιιάδέιπι, ἀνὴρ 
τετράγωνος, ἄνευ ψόγου τετυγμέ- 
νος. Ε δ8ρ., οὐ]τι5 νἱάθ οἰΐδηι δᾶ 
ΖΠ Δ ὅδθ5, δηποίαία Ρ, 980. εἴ 
448. -- διαδρασ. ἀντὶ τοῦ δει- 
λοὺς, ἀποδιδράσκοντας τὴν πολι- 
τείαν. 8. δὶς νοσδὲ οἶνθβ. 4] ΡΥδΘ 
Ἰρηανία το] θϑίϊαϑ δὲ Ρϑυίοι]α ΡΥῸ 
Υγ6ρ. ξιυρειημάα βιριου τι ρΊθΡδηΐ, 
δῇ ϑῃιο]πθηΐα ἰαπέι πὶ ΡΥΘΘπηΐα- 
4116 νἱγῖβ ξουθριιβ ἀερῖΐα οδρῖα- 
Βαπῖ; χιοβ ροδΐα ποβίβυ βϑυθϑίθ 
ἀθβουῖδές δὲ βἰπιαϊ δοοῖο δοηιῖοο 
Ρογἕαπαῖς π΄ Ασμάγη, 601. (διεαδε- 
κρακύτας). Κ. 

954. κ0β. ἐκ παραλλήλου κοβά- 
λους καὶ πανούργους. 8. 
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21. καὶ δὴ 

ΕΥ̓͂. καὶ σὺ 

Ζ1. 

960 51. 

“1:- 

ΤῊΣ 

4ΡΨΖΦ ΤΟ ΜΝ Ὁ ΤΣ 

ἀλλὰ πνέοντας δόρυ καὶ λόγχας, καὶ λευκολόφους 
τρυφαλείας, 

, “- Α καὶ πηληκᾶς, καὶ κνημῖδας, καὶ ϑυμοὺς ἑπταβοείους. 
χωρεῖ τουτὶ τὸ κακόν" πρανοποιῶν αὖ μ᾽ 

ἐπιτρίψει. 
[2 ω 

τί δράσας αὐτοὺς οὕτως γενναίους ἐξεδί- 
δεξας; 

Αἰσχύλε, λέξον, μηδ᾽ αὐθαδῶς σεμνυνόμενος χαλέ- 
σταινξ. 

δρᾶμα ποιήσας άρεος μεστόν. 
ποῖον; 

τοὺς “Επτ' ἐπὶ Θήβας" 
ὁ ϑεασάμενος πᾶς ἄν τις ἀνὴρ ἠράσϑη δάϊος εἶναι. 

Ψ,ῚΣ τουτὶ μέν ὅοι κακὸν εἴργασται" Θηβαίους γὰρ πε- 
ποίηκας 

3 μ“ Σ: δ , κ 4 ᾽ Ο᾽ 

ἀνδρειοτέρους εἰς τὸν πόλεμον " χαὶ τούτου γ᾽ οὔνε- 

41. ἀλλ ὑμῖν αὐτ 

55. 
6168 1Π515}}15 8108 ΟΥϊβίδ, 
ληχες βιπὶ οαϑβϑία 65, Β. 

τρυφαάλειὰ λευκόλοφος δϑέ 
564 πή- 

956. ἕπτ. ἀντὲ τοῦ μεγάλους" 
ἀπὸ μεταφορᾶς τῆς ἀσπίδος Αἴαν- 
τος. 8. 

957. παὶ -- κακόν. 7απιφιεδ 
ἄος πιαΐίμππα ϑγμάταρι!. Οοηζ.: ἤ05 
18 516, αἱ Ῥεδὲ! Οοὐὲ δέθλ" τἰσιδ 
δεῖ! Εν ἐδάἐθὲ πιῖολ πιοοΐν ταῖς αἰότι 
Ἠεΐπιετι. Β6.: ΝᾺΡ. 907, αἰβοῖ, 
τουτὶ καὶ δὴ χωρεῖ τὸ καπόν, Ἐρα- 
νοποιῶν. ὅ8ς}ο],: κράνη καὶ λ16- 
φους διηγούμενος (ἀφανιεῖ με τῷ 
πατάγῳ τῶν ὀνομάτων), 51 τ} 16 Υ 
ντγρ, ΕοΙορ. 6, 62. : Ταπι ῬΠαδέλοτι- 
ἐταάας τπέδοο οἰγοωτπααὲ ἀπιαγαθ Οοτ- 
ἐοῖδη αὐψιθ δοῖο ῥγοοθγαϑ οτίβ1ὲ αἷ- 
ζεῤδις ἧς 6, σϑηϊδ, 1114 51. 6556 ἔδοϊβ, 
οἔ, 989. --- αὖ σοπιπιοᾶθ δα Βθίοσ 
ἴπ Ἰπαῖσηδίϊομθ., αι 8] 1 π|6 1 
Ἰάθηι ἰϑϑαϊοβθ αἱοίηλι5 ἸπΟΆ] οαΥΘ. 
Ἐπτρ, ἈΠΕς5. 874. (888.) ὁ δ᾽ αὖ 
τὸν αὐτὸν μῦϑον οὐ λήξει λέγων. Βε. 

958. 5ο'ο ρ]εσίψφαθ Μ|858, νεΐὶ. εαα, 
καὶ σὺ τί δὴ δράσας. αν. Ιπγεγη, 

ἐξῆν ἀσκεῖν" 
κα τύπτου. 

ἀλλ οὐκ ἐπὶ τοῦτ᾽ 

ἐτράπεσϑε. 

Ὠϊηᾶ, καὶ τὲ σὺ, αχιοᾶ πιΐητι5. 616- 
ξϑη5. ΒΥ. τ18]68 ὈβαΡαΐο ϑυπῆθίο 
σὺ τί δή. --Οὠ οα αὐτοὺς οὕτως 
γενναίους ἐξεδίδαξας; πὶ 
Ευτίρ. ΕἸ. 847. ἀλλ᾽ ἔχει νόσον 11ε- 
νία, δεδάσκει δ᾽ ἄνδρα τῇ χορεία 
κακὸν, ἱ. 6, διδάσκει ἄνδρα κακὸν 
εἶναι. νἱ46 101 Μίιιβρταν. οἴ, 4105 
Ἰαπᾶδὲ, Βεμῖ]. Ἐρῖβῖ. ΜΕῚ ΜΗ]. 
Ῥ. 18. εἰ Τοαρ, δὰ ϑυϊά. ν, χρεία : 
1ΐοπι Ε]Ππ15]. δα Επτὶρ. Ηθγδοὶ. 5678... 
ΜΜϑίΐ, δου. δύ. ὃ. 408, ". δὲ ἴῃ δη- 
ποῖ, δα ]. 1. ΕἸεοῖσδθ Ἐμηρ. 

959, αθο Βδοοῆιβ δὰ Αθβομυ- 
1ὰπὶ ᾿γὰ ΟΡ ΕΘ ΟΘ ΗΠ ΘΠΊ, 

ϑ6ς. Θηβ. γὰρ πεπ. δῆλον, 
ὡς οὐ φίλων ὄντων͵ τοῖς ᾿λϑηναίοις 

τῶν Θηβαίων, ἀλλὰ διαφερομένων. 
(ἰπ "6110 Ρε]ορ.) 8. 

Θ64. ῥγϑβϑίεῦ δχρεοϊαϊΐομεπι 8ὰ 
βρβοΐδζογει: 58 σοῃνθυιξ, ΟΔΥ̓ΡΘΙ8 
605. ΟΡ πορ]θοία8 αὐὶθς Β61}1- 
ο85. 8, ὑμῖν ἐξῆν τοῖς ᾿ἀϑηναί- 
οιἰς μιμήσασϑαι καὶ ἀσκεῖν τὰ πο- 
λεμικά, 
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εἶτα διδάξας Πέρσας μετὰ τοῦτ᾽ ἐπυϑυμεῖν ἐξεδίδαξα 
νικᾷν αἰεὶ τοὺς ἀντιπάλους, κοσμήσας ἔργον ἄριστον. 

41 Ἐ ἐχάρην γοῦν, ἡνίκ ἀπηγγέλθη περὶ ΖΙχρείου τε- 
νεῶτος" 

ὃ χορὸς δ᾽ εὐθὺς τὼ χεῖρ᾽ ὡδὲ ξυγχρούσας εἶπεν 
Ἰαυοῖ. 

241. ταῦτα γὰρ ἄνδρας χρὴ ποιητὰς ἀσκεῖν. σκέψαι γὰρ 

970 

ἀπ᾽ ἀρχῆς, 

ὡς ὠφέλιμοι τῶν ποιητῶν οἵ γενναῖοι γεγένηνται. 
Ὀρφεὺς μὲν γὰρ τελετάς ϑ᾽ ἡμῖν κατέδειξε, φόνων 

τ ἀπέχεσϑαι" 

Μουσαῖος δ᾽ ἐξακέσεις τε νόσων, καὶ χρησμούρ᾽ 

965. νιρο τοὺς Πέρσας. αΥἰϊοι- 
απ στϑοῖθ οπιϊτίππε Βαύοοο, (8η- 
ΤΈΡΥ, 1. Ῥαυὶβ. Ὠΐπα. ἐξεδίδαξα Ρτοὸ 
ἐδίδαξα, φυοὰ ἄμετρον, ΒΘΏ1]. εἴ 
Ῥοσβοη. ρυαθξαὶ, ΗθοιΡ. Ρ. 55. αὖ- 
ξητικὴ δδὶ ργδθροβίιίο, υξ Ρ8551Π1. 

Θ6Υ7. ἰΐὰ Ῥαυῖβ., ἸΏΔΥΡΟ ΠΏ Ϊ18 
Ἡρτὶ ΕἸοτεμπῖ., ΒΥ, ἴῃ δῃποῖ,,; ΠὨίηα, 
Ῥεύρθσδπι 811 ἡνίκ᾽ ἤκουσα, αιοα 
ὯἨΒ πιοῖσο αυϊάθπὶ σοηνθηϊξ, π66 
Ῥτοβαθί του ΒΥ. ἴπ οτάϊης ἤκουσ᾽ 
ἄν. Ἰαῖεοι οὐΐδιηπιιπὶ 8]14114, κ᾽ 4τῖ-- 
ἀεπὶ ἴπ Ῥαυβὶ5 ΠΟ 46 ΠδΥΪῸ πιου- 
ἔπο ΠΟ 5 Αἰουτιυ, αι] τὸχ αἰι-- 
ἄππι 8 νἱΐεα θχοθβεϑυδξ, βϑαᾶ ζαίισγα 
ῬΌρΪο βιιο Πδυΐιιβ, ἃ πιοζίιι5 δχοῖς- 
Ἰαῖι5, ἃππιιποίας, 1] ὰά πι8 Τ᾿ ρΥ]- 
τηΐβ, υἱποὶ ΟΠ Ροββό ΟΥ̓ΔΘΟΙ8Π1, 
τείνουσαν λιμῷ τοὺς ὑπερπώλουβ 
ἄγαν, «υοά 166ηὶ βϑὲ δὸ εἰ ἀἴσας, 
Οταθοος ψιχήσειν ἀεὶ τοὺς ἀντι- 
πάλους. 408 Υ6 5ΟΥΙ απ άπ δϑὶ ἡνίκ᾽ 
ἀπηγγέλθη παρὰ Ζαρ. τεϑν., σαπὸ 
δαμάεδαπι, φωαπάο τὰ (ξὸ νικᾷν 
ἡμᾶς ἀεὶ τοὺς ἀντιπάλους) ργαεαϊ- 
οἵμπε δοὲὲ αὖ μπιῦγα Παγίϊ. 586 06 
οοπξιβαθ Ῥγαθροβίϊἰοπθς παρὰ εξ 
περέ: νἱᾶςα ὙΥΦΙοΚοΥ. δὰ Ἡ. 1., Βυ, 
84 1007.; ϑομαεξεσ: ΝΜ 6]εξ, οὐἱὲ, ρ.95. 
Ευχῖρ, Βδοομ. 1086.,) Ιοπ.. 564. 

968, Ἰαυοῖ. πσὴ Ἰορίτισ μᾶθο 
νῸχ Πποαϊθ δριὰ Αθβϑομυ]υμι; 568 
ΠΘΥΪ ροίΐθβέ, οὐ βουρϑβευῖ Ροῦδ: 848. 
εα, ΒΙοπιξ, : 

ΑἸΕΙΒΤΟΡΗΑΝΕΒ ἴ, 

Ἡσίοδος δὲ 

ΧΟ. ἱἑαυοῖ! : 
ἢ πολλὰ καὶ παρόντα καὶ μέλ- 

λοντ᾽ ἔτι 
ἤλγησ᾽ ἀκούσας βαρβάροισι πή- 

ματα. 

ἀπὲθ] Π σοπάι5 ααΐθηι ΟΠμοσι5 ῬοΥβα- 
γα ηὶ 1π 1116 ἐγασοθαϊδ. 

971. Ὀρφεύς. ὅτι πολλὴ δόξα 
κατεῖχε περὶ Ὀρφέως, ὡς τελετὰς 
συντετάχοι. 8. 1, 6. χέξωξ δαογοτιῖπ.: 
ᾳΚοτ:: --τ, ΕΘ ΘΠ, τελεταί" ϑυσί- 
αι, ἑορταὶ, μυστήρια. ϑετν. πη 6 Α6η. 
645. Ογρλθμ ργίπιμς Ογρία ττιϑεεατέ: 
Οτρῖα δυΐθπι σθη γα] ἀρ ΘΙ δ ἸῸ6 
αἀἸσιιταῦ Ομ ΒΘ ΟΥΟΥΙΙ ΠῚ, ΠΟΥ}: 
γχηοηΐβο;" ΑΡΟ]].1; 8,2. εὗρε δὲ Ὀρ-. 
φεὺς καὶ τὼ Ζιονύσου μυστήρτα. οἴ, 
Ὠϊοάον. 8, 64. Ῥακβαη. 9, 80. ὁ δὲ 
Ὀρφεὺς, ἐμοὶ δοκεῖν, ὑπερεβάλετο 
ἐπῶν κόσμῳ τοὺς πρὸ αὐτοῦ, καὶ 
ἐπὶ μέγα ἦλϑεν ἰσχύος, οἷα πιστευό- 
μενος εὑρηκέναι τελετὰς ϑεῶν, καὶὲ 
ἔργων ἀνοσίων καϑαρμουβ, νόσων 
τε ἰάματα, καὶ τροπὰς μηνιμάτων 
ϑείων εἴς. ΕἸσγιΐθδ6 αἸοϊαγ Οτ- 
ῬΠοιις, βίοις Μάβδειιβ), τε ΡΟΥΘ 
οχρθαϊοηΐβ ΑΥσοηδιυταγιπ. 

979. ΜΜβαϑιῖ ϑίχαρο. ΤΉΥΒΟΘΙΣ 
ξυΐθθα τγδᾶϊ 5; αἰϊἱ,, ϑυ1.α ἰβϑῖθ, 
ἘΠΘασἰ πα, νἱά, Μαβρυᾶν. δᾶ 
ἈΠ68. 899. ποβίσϑα δᾶ, Βι: 9 Εγ8- 
διηθηΐα εχ ο)τι5 ΟΥ̓ΔΟΙ}}15 εὐ πιραϊοὶβ 
βεγριῖϊ5 μαρεῖ Ῥάββον, ἴπ 1[ηἰγσα. 
δὰ Μαβαοὶ βασπιθη ὅ6 δρτγο ρΡ. 60. 
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γῆς ἐργασίας, καρπῶν ὥρας, ἀρότους" ὁ δὲ ϑεῖος 

᾽ ᾿Ὶ Ὅμηρος ἀπὸ τοῦ τιμὴν καὶ κλέος ἔσχεν πλὴν τοῦδ᾽, 

ο7ὅ τάξεις, ἀρετὰς, ὁπλίσεις ἀνδρῶν; 
7711. καὶ μὴν οὐ Παντακλέα γε 

᾿ ἐδίδαξεν ὅμως τὸν σκαιότατον᾽ πρώην γοῦν, ἡνίκ 
ἔπεμπεν, 

τὸ κράνος πρῶτον περιδησάμενος τὸν λόφον ἤμελλ᾽ 
ἐπιδήσειν. 

41. ἀλλ᾽ ἄλλους τοι πολλοὺς ἀγαθοὺς, ὧν ἦν καὶ 4ά- 

μᾶχος ἥρως" 
ὅϑεν ἡ ̓ μὴ φρὴν ἀπομαξαμένη πολλὰς ἀρετὰς ἐποίησε 

5664. 844. ἘδΔΡρυῖο. Β10]. δ τ. 1. Ρ. 
190. 56ᾳαιι. ΗδΥ]."ς 586}0].: τὸν ἢου- 
σαῖον παῖδα Σελήνης » καὶ Εὐμόλπου 
Φιλόχορός φησιν. οὗτος δὲ παρα- 
λύσεις καὶ τελετὰς καὶ καϑαρμοὺς 
συντέϑεικεν, ὃ δὲ Σοφοκλῆς χρη- 
σμολόγον αὐτόν φησι. (5δῖσας ΑτΥι- 
βἴορ πᾶμ 68 μ. 1) “φέρεται δὲ χαὶ 
ἐπιτάφιον οὕτως ἔχον" Εὐμόλ- 
που φίλον. υἱὸν ἔχει τὸ Φα- 
ληρικὸν οὖδας, Μουσαῖον, 
φϑίμενον σὦμ;, ὑπὸ τῷδε 
τάφῳ. ἐνταῦϑα δὲ καὶ ϑεραπείας 
νοσημάτων καταδεῖξαι λέγεται. -- 
Ἡδφοίοάμβ νἱχῖϑβθ οὐθαϊτι οἶγοδ 
811}. δ8πῖ6 ΟἸγίϑὶ. πδὲ. 800... Ποπιο- 
χω οἶγοα 950, νάθ Ο. Ο. Βγοδάοννὶ 
Ἡδηαρ. ἀεΥ αἰΐθη ΘΟ 6β9ῃ. Β θ᾽ν 

975. διαβάλλει τὸν Παντα- 
κλέα ὡς ἁ αϑῆ ἐν τῷ ὁπλίξεσϑαι" 
μέμνηται δὲ τούτου καὶ Εὔπολις 
ἐν Χρυσῷ γένει: Παντακλέης 
σκαιὸς. 8. 

976. ἡνίκ᾽ ἔπεμπεν, ομπι 
Ῥοπιραπι ἀμχῖε, αἷδ ὁγ ἄδτι Ἐδδέξζερ 
Ζλεε, αὐ τά άταϊ οητ. 

978. ἀμέτρως Ῥαγΐε. οὐ ἂν. πολ- 
λοὺς καγαθϑοὺς, σιιαιινὶ. τιςίαία 
ΣοΥυπλι}18, 4αϑπῖ 1] ισ γαῖ Θ᾽ ΘΥτ5 
1θοὶ, πάσα. Ρ. 148. 5680]. : ὁ ά- 
μαχος οὗτος ἄριστος ἦν τὰ Ε πλ ὴς: 
κα. ἦν δὲ ἐπὶ τῶν χρόνων 4ἰσχύλου 
καὶ ᾿ΔΑριστοφάνους “στρατηγὸς ϑη- 
ναίων. μέμνηται δὲ τούτου καὶ ἐν 
᾿ἀχαρνεῦσιν (οἰ ἱπ Ῥαοθ). 8, οἵ. 

ΒΆΠΥ, δά Ρ]κέ. ΑἸΟῚΡ. οδρ. 18. Ρ. 168. 
5641, δὲ 405 ἰαιάαὶ, ὙΜΠΟΥαΙαῚ15 
ἰῃηΐουΡΡ. 6, 101., Ῥετγίζοῃ. 88 Α6- 
118. ν΄. Η. 2, 48. ᾿εἴο. ΡΙὲ 1 ΝΟ 
ΟΔΡ. 12. εχίσεπιο: ἔπραξε δ᾽ (ὁ Νι- 
κίας) οὐδὲν μᾶλλον, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἐμπει- 
ρίας δόξας ἐπιτηδειότερος εἶναι; 
καὶ πολλὴν ἀσφάλειαν ἕξειν πρὸς 
τὴν ᾿Δλκιβιάδου τόλμαν καὶ τὴν 
Δαμάχου ϑρασύτητα, τῆς 
ἐκείνου συγκεραννυμένης εὐλαβείας. 
βεβαιοτέραν ἐποίησε τὴν χειροτο- 
νίαν. 

979, ὅϑεν. ἤγουν ἐκ τοῦ Ὁμή- 
ρου. 8. 1ρ58 γυχανατις 8Ρ. Αἴμεπ, 
8. Ρ. 848, Ε. οροῖδ 5:18 νοοδὲ τεμά- 
χὴῆ μεγάλων δείπνων Ὁμήρου, πῇ 
πιοηιῖὶ ἀοο 551 πλι5 ΒΕ Υ 5 ἴῃ π0- 
115. ΜΜ8. οἵ, ὙνδΙοΚουὶ 7Ζυγοσῖς ἀδ5 
«46δολγνίμς Ρ-, 484, 5661. δι: τὸ 
ἀποιαξ. ἀπὸ μεταφορᾶς εἴρηται 
τῶν σπόγγῳ ἤ τινι τοιούτῳ σώμα- 
τός τινος ἰκμάδα ἀφαιρουμένων! εἴς, 
ΗοΠλοΥΐ Θχθιρ]α Θχρυίιθπαο (ἀπο- 
μαξ.) ΠηΧΙΣ 51π11165 ΠΘΧΟΒξ, Ε 8. 
ΕὩΤΙρΡ. Απάτγομι. 6ΟΊ. ἐκφέρουσε 
γὰρ Μητρῷ᾽ ὀνείδη. 101 5, Ξ ἐκφ ἐρ. 
μιμοῦνται. τὰ γὰρ ἐκ κακῶν ̓ μητέ- 
ρῶν τέκνα ἀπομάττονταί τι τῶν μη- 
τρικῶν ὕβρεων, καὶ κομίξουσι τὰ 
μητρῴῷα βουλεύματα, εἰς τοὺς γά- 
μους. ΘΡΊΡ απ πα ΒΤ ἾΠ5 Απΐπ0]. Ρα- 
1, 1. Ρ. 476. πάντ᾽ ἀπομαξαμένην 
ἔργα τὰ Πηνελόπης. 
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ἀντεχτείνειν αὑτὸν τούτοις, 
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᾿ Πατρόκλων, Τεύκρων, ϑυμολεύντων, ἵν᾽ ἐπαίροιμ᾽ 
ἄνδρα πολίτην 

ὁπόταν σάλπιγγος 
ἀκούσῃ. 

ἀλλ᾽, οὐ μὰ Δί᾽, οὐ Φαίδρας ἐποίουν πόρνας, οὐδὲ 
“ΣΣϑενεβοίας" 

οὐδ᾽ οἶδ᾽ οὐδεὶς, ἥντιν᾽ ἐρῶσαν πώποτ᾽ ἐποίησα 

ΕΥ. 

41. 

985 

γυναῖκα. 

μὰ Δί᾽, οὐ γὰρ ἐπῆν τῆς ᾿Δφροδίτης οὐδέν σοι. 
μηδὲ γ᾽ ἐπείη" 

ἀλλ᾽ ἐπὶ σοί τοι καὶ τοῖς σοῖσιν πολλὴ πολλοῦ ᾿πι- 
καϑῆτο, 

ει ΕῚ 5 

ὥστε γε καὐτὸν δὲ κατ οὖν ἔβαλεν. 

21. νὴ τὸν Δία, τοῦτό γε τοὶ δή" 
«ι ᾿ ᾿] Α 7 ’ 2 ’, ϑ ες ΄ 

ἃ γὰρ ἐς τὰς αλλοτρίας ἐποίεις, αὐτὸς τοὐτοισιν 

ΕΥ̓͂. 

80. Ῥαΐσοοϊιπι ΟΥ̓ 6] οΚοσιις τθ- 
ξετι δα ΝΝουεῖάθϑβ, διηγῖββθπι ΑΘΘΟ ΠΥ] 
ἱἐσασοεάϊδηι ει5 ἰὐ]οσίαθ, δᾶ 
“πηι ῬΥδϑίθυθα ρους πορδηὶ ΜΜ|υΥ-- 
τηϊάοηθβ οἱ Ῥηγυρεβ βἰνθ  Ἑκτορος 
λύτρα: Τειιογὶ διιΐθπιὶ ρούβομδ δι 
ἧπ Μι]οτῖθιῖβ. 54] πλ1 115, αἴι86 
ππᾶ οὐτ Ὅπλων κρίσει οἱ Τ᾽ γοββὶς 
σοηβεϊ τ Ραπΐ {ὙΠ ορίαπὶ 46. Α͵δοθ 
Τοϊδπιομΐο, νῖ86 7γίϊορίς δ5 «165 
δολνίως ῬΡ. 415. Ξε44., 428., 440, 

981, ἀντελκτ, ἀνταποδιδόναι, 
ὁμοιοῦν, ἐξισοῦν. 8. 

989. Φαίδρας: δρᾶμα ἙΕὐριπί- 
δου. Σϑενέβοια δὲ, ἣν Ομηρος 
(1144. ς΄,160.) [άντειαν, ἥτις ἠρά- 
σϑη τοῦ Βελλεροφόντου. οὗ μὴ 
ὑπακούοντος κατεψεύσατο πρὸς τὸν 
ἔδιον ἄνδρα Προῖτον, ὡς βιαζομέ- 
νη" καὶ ὃς ἔπεμψε τοῦτον εἰς τὸν 
πενϑερὸν αὐτοῦ ἀναιρεϑησόμενον. 
ἐλθόντος οὖν ἐκεῖσε Βελλεροφόντου; 
καὶ καϑαροῦ φανέντος, μὴ φέρου- 
σα τὴν αἰσχύνην ἡ Σϑενέβοια κω- 
νείῳ ἐχρήσατο. 8. οἵ. Αρο]]οάου. 
2, 2., Ἡγρίπ, ἔα), 57. σδθίθγιπι 
ἔγιβῖγα ρ]ουίδίαξ ΑΘϑΟΠΎ]18, αΐ 
πιϑηϊθδίοβ, πόα Ραηίΐοβ, δάμ]18- 

ἐπλήγης. 
καὶ τί βλάπτουσ᾽, ὦ σχέτλὶ ἀνδρῶν, τὴν πόλιν αἱ 

᾿μαὶ Σϑενέβοιαι; 

γὸβ ῬΥΟαπΧουΣ Αραπιδπ πο η 6, πὲ 
τηοπεῖ ὅρ. ὶ ἢ 

984, οὐδὲ γὰρ ἣν Βᾶν. ΠΙπᾶ. 
οὐδὲ γὰρ Βάτοος. εἴ Ῥβδυῖβ58. 135., 
2890. ποπιίμηθιη ἀναφρόδιτον 5ῖνθ 
ἐπυετιμδέμηπ ἴυϊδθα αἱΐ ΑΘ5Ο Ύ πη ; 
«πο 1ῃ δἰΐπηι ΒΘΟΟμ 5. 56 ΗΠ 5111 
Ἰηϊεγρυθίδίησ, ἤαν. Ιηνουη. ΠΙπᾶ, 

᾿ .»᾽ ΕΣ ᾿ ΜῈ 
μὰ 4|᾿, οὐδὲ γὰρ ἠν: 588 Ρ6η8 πιο- 
πρὶ Β,) Ξεαιθηῖ ἐπείη αρίϊιι5 6556 
ἐπῆν. 

985, 5641, σϑαὰ ἐϊδὲ ξαΐσψιθ ρἱμγί- 
ἤια 56ΠΊΡΦΥ {πιδθα1 Κθτιδ., τὰ μὲ 
δείαπι ἐ6 ἐρδιπι ροταϊάεγίε. 8.: ὥστ 8 
γε αὐτόν δε. ἵνα διαβάλῃ τὴν 
γυναῖκα τοῦ Εὐριπίδου. -- Ὑπο- 
τὰ5 Μᾶρ. ἰπ νἱΐα Επγὶρ[αδ: φώ- 
ράσας δὲ τὸν αὐτοῦ ὑποκριτὴν Κη- 
φισοφῶντα ἐπὶ τῇ γυναικὶ, καὶ τὴν 
ἐντεῦϑεν μὴ φέρων αἰσχύνην, σκω- 
πτόμενος ὑπὸ τῶν κωμῳδοποιῶν, 
ἀφεὶς τὴν ᾿λϑήνησι διατριβὴν εἰς 
Μακεδονίαν ἀπῆρε παρὰ τὸν βασι- 
λέα ᾿ἀρχέλαον. οἵ, 8, δα, 895. ἱπιο 
ἄια5 Επγίρι οπὶ ἸἸΧΟΥΘ5 αἰ ΧΊ558, 
{ααυττι αὐγαπι 16. ΤΟ ΘΟ Πα πὶ, δῖι- 
οἷον οβὶ ϑιιίαδβ, πὸ ὙΡ ΘΙ Υ5. 81Π- 
ποίαν, -α τοῦτο; 5165 τέά δαπόι 

Η 2 



φοφόντας. 

δρας ξυνέθηκα; 

ρὸν τὸν γε ποιητὴν, 

παιδαρίοισιν 

ἣν οὖν σὺ λέγῃς “υκαβηττοὺς, 

διδάσχειν, 

ὯΔ ᾿ «9 “4 

κακόδαιμον, ἀναγχή 

τοὺς ἡμιϑέους τοῖς ῥήμασι μείξοσι 

δ , δ: τ - ᾿ 
ἱματίοις ἡμῶν χρώνταν πολυ δεμνο-- 

τέροισιν. 

τί δράσας; 

116 ΑὩΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

41. ὅτι γενναίας καὶ γενναίων ἀνδρῶν ἀλόχους ἀνέπεισας 
900 κώνειαω πιεῖν) αἰσχυνϑείσας διὰ τοὺς σοὺς Βελλε- 

ΕΥ̓͂. πότερον δ᾽ οὐκ ὄντα λόγον τοῦτον περὶ τῆς Φαί- 

41. μὰ 41, ἀλλ ὄντ᾽ " ἀλλ᾿ ἀποκρύπτειν χρὴ τὸ πονὴη- 

καὶ μὴ παράγειν, μηδὲ διδάσκειν" τοῖς μὲν γὰρ 

ἔστι διδάσκαλος, ὅστις φράζει" τοῖς δ᾽ ἡβῶσίν γε 
ποιηταί. 

ο05 πάνυ δὴ δεῖ χαηστὰ λέγειν ἡμᾶς. 
ΕΥ. 

καὶ Παρνασῶν ἡμῖν μεγέϑη, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ χρηστὰ 

ὃν χρὴ φράξειν ἀνϑιρωπείως; 
ΑΙ ἐλλυ ὦ 

μεγάλων γνωμῶν καὶ διανοιῶν ἴσα καὶ τὰ ῥήματα 
τίχτϑιν. 

κἄλλως εἰχὸς 
. χρῆσθαι" 

1000 καὶ ᾿γὰρ τοῖς 

ἃ μοῦ χρηστῶς καταδείξαντος διελυμήνω σύ. 
ΕΥ. 

41. πρῶτον μὲν τοὺς βασιλεύοντας δάκί ἀμπίσχων, ἵν 
ἐλεινοὶ 

τοῖς ἀνθρώποις φαίνοιντ᾽ εἶναι. 
ΜΠ, 

989, ὧνεπ. ρεγπιοῖας 7ικϊϑεὶ. οἵ, 
ΘΗ: 

991, οὐκ ὄντα, {αΐδιιπι. ἴθπιο- 
Χ6 ἃ π)6 οοηποίμη,. 

994, φράζει, ργδθοίριι. 
996. καὶ Παρν. ὄρος Φωκίδος. 

οἷον ῥήματα παραπλήσια ὄρεσιν. 
-- ἔστε δὲ “υκαβητὸς ὅρος ᾿4ϑη- 
γαίων. --- ,,αδὲ ποηβ Αἰοδθ, πὖ 
δ]6ε5 ἀοσρὺ ν, ΜΠυκαβητὸς εἱ Ρ] ἸΏ. 
Η. Ν. 4, 7. εἷὖῦ διυΐθιι δυϊάδβ, “1υ-- 
καδητοὺς εἰ Παρνασσῶν μεγέϑη 

τοῦτ᾽ οὖν ἔβλαψα τί δράσας; 

αἰοὶ ἐπὶ τῶν εἴς τι μεγαλαυχούν-- 
των. Παρνασσῶν μεγέθη αϊοϊξ, 
αιοα 6]15 πιοπ 5 δ᾽ τα ο σα γἃ- 
ἔὰγ ἃ διϊϊχιϊβ, νἱα, Βοοϊαγέ, 
Οθορτ. Ρ. 469." 7)ωζογ. ΟδμταθΥ. ὦ. 
Ὠΐηα, “υκαβηττούς. βαν. “υκα- 
βάττους. ϑιγαθοηῖβ ΠΡτῖ: 9, 1. ὁχ- 
ἴγθηο “υκαβηττόρβ. νιΐδο «ἡυκα- 
βητούς. 

1002. ῥά κε᾽ ἀμπ. διὰ Οἰνέα, 
καὶ Τήλεφον, καὶ τοὺς ἄλλους. 8. 



ΒΑ ΈΡ.Α ΟΧΥΌΞΣΙ. 4117; 

Α1. οὐκ οὖν ἐϑέλει γε τριηραρχεῖν πλουτῶν οὐδεὶς διὰ 

100ὅ ἀλλ 

41. νὴ τὴν Δήμητρα, χιτῶνά γ' 

κἂν ταῦτα λέγων ἐξαπατήσῃ . 

ἐν ῥακίοις περιειλόμενος κλάει, 
ταῦτα, 

καί φησι 
πένεσϑαι. 

3, ": ΡΒ, 
ἔχὼν οὕλῶν ἐρίων 

ὑπένερϑε" 
παρὰ τοὺς ἰχϑῦς 

ἀνέκυψεν. 

41. εἶτ᾽ αὖ λαλιὰν ἐπιτηδεῦσαι καὶ στωμυλίαν ἐδίδαξας, 

ἢ ᾿ξεκένωσεν τάς τε παλαίστρας, καὶ τὰς πυγὰς 

1004, τριηραρχία ταῖππ5 οὐδὲ 
ῬῈΒΙσπι, οἰνθιι5 Ργὸ ἔδοι]ταίιεπι 
οθηβιι ἱπηροκίξιπ), Υϑ] θη. 6] 5 
δοσαταίϊ5 ΘΧρ] οὐ ΟΠ, ῬέοΙθρσ, 
δα Ποπιοβίῃ, Ον, Τιερέϊῃ. Ρ. ὑ(: 
5664. μος ἐεπιροσα εὐδξ 1π 60, τι 
{θυ πᾶνθ5 ΡΌΡ]1Ο6 δραϊῆ- 
οϑίαβ σϑηλὶρίο οἵ δυμιδηηθι 5. 10 - 
Ξἰχποσοὶ δὲ ἐπιϑυθίιν. Β. οὗ, Βοθο ΚΙ 
διεααι]αιμοη)ΐαῖε. ἃ. ἀετόν 4... 8.11. 
Ῥ. 79. Ξθᾳι., 119. 561.. Κῦρκαε {δον 
Θεοῖς. ἃ. Ου. Ῥρ. 464. 5644.) 
4 14 ἀθοϊμαγθ νοϊθραμπὶ, ρΡρϑιι-- 
ῬΘΙΘ5 56 6556 σϑιιβαρδηίατγ, νἱα, 1 
Βᾶπο τοι Ῥϑεϊι. ἀθ Τ6ρρ. Αἰξ. ρ. 
955. 5644. ΒΥ. 414 ἔγαιιας ἀοίχ- 
τηθηΐτι οαρὶθΡαὶ γθβρ. 

1005. περιεειλ. συστραφεὶς, ἢ 
περιειληϑείς. ἴλλειν γὰρ (εἰ εἴλειν, 
βἶνθ εἰλεῖν) τὸ συνέχειν. 5. 

1006. γειτῶνα οὔλ. ἐρ. ἐωτι  -- 
δαπε 6 πιοίἰξ ἰασια ἐεχέαπι 1νιτουρΥ8- 
τδῖιγ ΒΒ,» {π8π| σμ ἐμ (ὑπένερϑ:ε), 
1. 6, 51} Ῥδηπῖβ, ΒαΡογθ ἀϊοαπειν 
αἀἰνίϊοβ. ρσορυΐθ ἑαίπμει οὖλος εϑὶ 
Ογίδραδ, Θ᾽ ΡῈ σοῃβθαυθηβ ἐασιο- 
δὲι5 (ἀγαμδ, τροϊιρ: νὰ, Βυτλιπηθηῃ. 
ἘΟΧΙ]οΘ, Ρ. 185. β6αα.), ορροπῖ- 
ἰαγαιο αείσιεἶϊα ρᾶπηϊ5θ, οὔλας 
χλαίνας Ἠοτπογις Πάρος; Οαγ55. 4, 
50.: 19, 900. 

1007. π. τ. ἐχϑ. ἀνέκυψεν. 
παρὰ τὰ ἐχϑυοπώλια. τὸ δὲ τοιοῦ- 
τον ᾿Δττικόν. Εὔπολις" περ εῆλ- 

ϑεν ἐς τὰ σκόροδα καὶ τὰ 
κρόμμυα. (ἀρὰ Αἰῖοος. επΐηϊ 
586 06 ὙΘΤΙΠ ΠΟΠΊΪΠα ῬΥῸ ἸΟΘΟΥΊΙΠΊ, 
ὈΡῚ νιον, μοὶ τποηϑὶ Β.:; 

ἐνέτριψεν 

ἀπὲ ἄε γα Ἰδπααὲ Ρίβγβου, δὰ Μίοοτ. 
Ῥ. 8351. Ξε4ι. εὐ ϑομννεῖσ. Απϊπι- 
αν. δὰ ΑΤΠ6π, 2. ν. 219.) φη- 
σὶν οὖν, ὅτι “ἀναφαίνεται περὶ τὰ 
ἰχϑυοπωλεῖα ἀγορασείων" ἀντὶ τοῦ 
τρυφῶν εὐρίσκεται. 8. περὶ 8. 
1ρϑιπι Οοπηίοσιπι Ψαΐο. οἵ ϑι218δα 
οοα, Οχοι, οἵ. 962. σδίθσατι ΑἸΠ6- 
Ὡἷβ ΟῚ πἶδὶ δυο ΟὈΞΟΠΆΌ8η- 
ἐμπγ, “ἴα οατα εγαηΐ οβϑοπίθ, 
ΥϑΘϑοΥ ἐπὶ ρμἴβοθβ υϑοθηΐθθ, αὶ 

ἔεγθ. οχ Βοβθοῖϊα δρρουίβθϑηίαῦ, 
ψ6]αῦ δηρη}]86 Κωπαΐδες. 68. οἵἷι- 
Ρί4θ. θιπθβθαῃξ Ποιηΐπος (ἀθ]]σα], 
Ἰρβίψιιθ ἔογα μβοβίουίϊα οἰ ΓΟ ΠΙ1- 
Βδ8ηῖ. Τγβῖβῖ, 559,, τιοηθηΐθ ὟΕ]- 
“ἕετο: καὶ μὴν τόγε πρᾶγμα γέ- 
λοιον;, Ὅταν ἀσπίδ᾽ ἔχων καὶ Γορ- 
γόνα τις κᾷτ᾽ ὠνεῖται πορακίνους. 

οἵ, Τ᾽ 4θπι 86, 703. Ῥας. 1001. κἀκ 
Βοιωτῶν γ8 φέροντας ἰδεῖν Χῆνας, 
νήττας, φάττας, τροχίλους" Καὶ 
Κωπαΐδων ἐλϑεῖν σπυρίδας, Καὶ 
περὶ ταύτας ἡμᾶς ἀϑρόους Ὄψω- 
νοῦντας τυρβάζεσϑαι Μορύχῳ, Τὲε- 
λέᾳ, Τλαυκέτῃ, ἄλλοις Τένϑαις. 

1008. λαλεάν. οἔ. 905.; .1239, 
ἐπιτ. ΘΑΘΦΤΟΕΤΖε. 

1009. 5641. νεΐθυθβ ἀ᾽βορ]π88 
νἾγ}165 6] οαβηιιθ πθο]ρὶ ἀξοὶξ 
Ῥύαθ ἱπαηὶ ϑἰιάϊο οἰοαιθηῖῖαθ; 
4ααπὶ αὖ δοχιΐγαη!, αἰβοίρι!05. 56 
ΡΥοβίλειιουθ πιαρίβιτίβ. οὗ, δ μλ}}18, 
4886 Ἰαιιθαμΐ, ἽΝυξδ. 1052., ἔφα. 
425., Οοποίοῃ. 112, Ῥϑ1}10 δἰττοχ 8, 
δα 5641. νΘΥΘΙΠΙ: τῶν μειρ. 
στῶ μ. ἄπειροι οὗτοι ἐκκλησίας. 
φησὶν οὖν ὑπὸ Εὐριπίδον στρα- 
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1010 

ΑΡΙΣΤΟΦΆΑΝΟΥΣ 

τῶν μειρακίων στωμυλλομένων, καὶ τοὺς παράλους 
3 , 

ἀνεπειᾶξεν 

ἀνταγορεύειν τοῖς ἄρχουσιν. καίτοι τότε γ᾽, ἡνίχ᾽ 
2 ν» 

ἐγὼ ᾿ζων, 
οὐκ ἠπίσταντ ἄλλ ἢ μάξαν καλέσαι καὶ ἹΡυππαπαῖ 

εἰπεῖν. 

41. νὴ τὸν ᾿Δπόλλω., καὶ προσπαρδεῖν γ᾽ ἐς τὸ στόμα 
"Ὁ : 

τῷ ϑαλαάμακι; 
καὶ μινϑῶσαι τὸν ξύσασιτον, καχβὰς τινὰ λωποδυ- 

1018 

φέντας ἐπὶ τὸ λέγειν. ὁρμῆσαι, καὶ 
διατρίβοντας ἐν τῇ ἀγορᾷ πολλοὺς 
κτάαϑαι τοὺς ἐραστάς. παρ ἅλους 
δὲ σημαίνει τοὺς κωπηλᾶτας. --- 
Δαἀο]ββοθηΐα]οβ. πολυπραγμονοῦν- 
τας οἰΐδηι 89. Ὑ16 ΘΓ. 

1012. μάξαν καλ. τοηιίρσιιπι 
νἱοίι5 Ρ8115 νίπο εὖ οἷθο πι806- 
γαῖιβ, βϑθοχπάμππι ΤΠπιρογά. 8, 49. 
ΗΘ συ ἢ. μάξα" ἄλφιτα πεφυρμένα 
ὕδοτι καὶ ἐλαίῳ. (ςἔ, Ζοπαγ. 1οχ. 
φτθτ 1990: 88) Ε δ. δε: δυπ- 
παπαί. (558. 8 ῥυπαπαΐ, Ζοπα- 
γα5 ρυΐουβ ἰοοο 2. ρ. 1622., ΠΘαιιΘ 
ϑηΐπι 1629., 1)1πᾶ, ὀυταπαϊὼ ἐπί- 
φϑεγμα ναυτικὸν παρασκχευαστικὸν 
ἢ παρακπελευσματικὸν κωπηλασίας. 
γοββ5.: κα Κοπτέετι δἱθ τιϊομὲς αἷς 
ΖΦνΊΘΡδοΚ δολγεῖσι, πὰ ἰαμὲ αἰι8- 
γΐοι τ Ἡμτγγαῆς 

1019. τῷ ϑαλ. τῷ πωπηλατοῦν- 
τι ἐν τῷ κάτω μέρει τῆς τριήρους. 
οἱ δὲ ϑαλάμακες ὀλίγον ἐλάμβανον 
μισϑὸν διὰ τὸ πολοβαῖς χρῆσϑαι 
κώπαις παρὰ τὰς ἄλλας [τρεῖς] τά- 
ἕξεις τῶν ἐρετῶν (1184 Ηδρίπογ. ῥσγαὰ 
ἐρετμῶν 5θοιιπάμπτα δι14. ν. ϑαλα- 
μακεῖς.)» ὅτι, μᾶλλον ἐγγύς εἰσι 
τοῦ ὕδατος. ἦααν δὲ τρεῖς τάξεις 
τῶν ἐρετῶν" καὶ ἡ μὲν κάτω ϑα- 
λαμῖται" ἡ δὲ μέση ξυγῖται" ἡ ὃὲ 
ἄνω ϑρανῖται- ϑρανίτης οὖν ἃ 

πρὸς τὴν πρύμναν " ξυγίτης ὸ μέ- 
αος᾽ ϑαλαμίτης ἃ πρὸς πρώραν, 
καὶ ϑαλαμία ὀπὴ, δὲ ἧς ἐξέρχεται 
ἡ κώπη. οἷον οὖν παρὰ τῷ συγκαϑ- 
ἑδρῳ παρδεῖν, 8. Τάθηι ἱπξογίις 
Ἰιος ϑθπι χοηιραμπῃ ϑαλαμίους 

νῦν δ᾽ ἀντιλέγει, κοὐκέτ᾽ ἐλαύνει, 
τῆσαι" 

ἃ. ἢ. 

γοοσαΐῖ δὰ Αοῇ. 161.. πὲ πιοπιοῖ Βο, 
ΑΘΒΟΗΥΪα5, πποπθηΐθ ὅρ.. Αβϑπι. 
1607. εα, ΒΙοπΙξ. : σὺ ταῦτα φω- 
νεῖς, νερτέρᾳ προσήμενος Κωπῃ, 
κρατούντων τῶν ἐπὶ ξυγῷ δορός. 
᾿ῸῚ 8.: νερτ. προσῆ μ.- ἐν τυπο- 
δεξστέρῳ καϑέδρᾳ ὦν οἱ γὰρ ζυ- 
γοὶ τῶν ϑαλαμίων ἄνωϑέεν εἶσι. 
νἱά. ἱπρτίπις Ο. α. 8. Κὄρκο ἄδεγ 
ἀα5 Κτιορϑιγεδϑῖ ἀοτ Οτίξοδετι εἴς. 
Ῥ. 167. 5θχα. 

1014. μινϑῶσαι. διοσφράναι, 
δυσοσμίας ἀναπλῆσαι, μιάναι. μίν- 
ὅἍη δὲ τὸ παρ᾽ ἡμῖν ἡδύοσμον" 
(αιθηῦμα, 56 πιϊπίμα, ἤώτιξε, 48 
48 νίἀ6 ῬΙΣη. ΕΠ Ὗς ΠΟΘ σΡε 
4πο8 ῥτϑθίθσθα ᾿ἰϑιιάαὶ ΒΙΠοτβθοξ. 
ΕΊοχΔΘ ο]455, Ρ. 150. 5641ι.) οἱ δὲ 
τὸν ϑύμον. ἢ πόπρον αἰγῶν. 8. 
Θ΄. 11 σοπ απ ]1ᾷ 111 ἂρ, Πεπιο- 
ϑ' ΘΠ 6 Πὶ δᾶν, Οομοπ. 64, Βε15Κ. 9. 
Ρ. 1257. καὶ τὰς ἀμίδας κατεσκε- 
δάννυον καὶ προσεούρουν. Αἰτιθη. 
Ερες ΠΡτν ἅ οἰ 90. εα, ϑομᾶι. 
Δ ἘΣ τ 995:: Αἰσχύλος οὖν ἀπρεπῶς 
που παράγξι μεϑύαντας τοὺς Ἕ1- 
ληνας, ὡς καὶ τὰς ἀμίδας ἀλλή- 
λοις περικαταγνύναι. αἀπποῖίαν!ξ 
δος 88. Ηοτγταῖ. ϑαεαῖ. 1, 2, 44. 
ἀμτις ῬΘΥΠΕΪΤΙ  ΘΤΙΤΙ δεοπεν, -- 
καἀκβὰς Ῥτο καὶ ἐκβάντες, Πρατα 
πρὸς τὸ σημαινόμενον. δὲ ἐρτόδϑια 
ἐπι ΖΟΙΤαΠῚ. 

1015. ἔγιιδίτα ποηπῖ}]} οοαά, 
ἀντιλέγειν, ἐλαύνειν, πλεῖν : τοῖο- 
ταηΐ ν Υρα ἀντιλέγδε, ἐλαύνει, 
πλεῖ, «κα ἐκβάς. ϑδοιιῖιια ἔπιθι 
1Π|ὰπὶ ἸΘοϊΐοποπι πιΐπιις νἱνταδπι 
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καὶ πλεῖ δευρὶ, καὖϑις ἐκεῖσεν. 

41. ποίων δὲ κακῶν οὐχ αἴτιος ἔστ᾽; 

οὐ προαγωγοὺς κατέδειξ᾽ οὗτος, 
καὶ τικτούσας ἐν τοῖς ἱεροῖς; 

1020 καὶ μιγνυμένας τοῖσιν ἀδελφοῖς, 

καὶ φασκούσας οὐ ξῇν τὸ ξῇν:; 

κἄτ᾽ ἐκ τούτων ἡ πόλις ἡμῶν 
ὑπὸ γραμματέων ἀνεμεστώϑη, 
καὶ βωμολόχων δημοπιϑήκων, 

1025 ἐξαπατώντων τὸν δῆμον ἀεί’ 
λαμπάδα δ᾽ οὐδεὶς οἷός τε φέρειν 

ΒΥ. ἐπ ϑΘΌΡΡΙ]ΙΘΠπι. : σμσο ἀμέθπι γιὶς- 
Αἱ τιϊδὲ οὐίοφωὶ, τεπεοϑῴμθ τιοτὲ ἀπὶ- 
Ρἶμιδ ἀρβόγθ, ε ἤμὸ {ως πιανίβατθ 
ξ6ΠΊ6ΥΘ. 

1016. ἴα Τνουη. δΧ τπἰγοαη6 510 
Ἧθτο, ρυοβαῃΐίε Β. γιϊρο ἐκεῖσε. 
Βγ. ἐκεῖσ᾽ αὐ. 

1017. πια]ῖπιὶ ΤΠ ΘΙ] ]ΟΥ̓Θ ΠΕΠΙΘΙῸ : 
οὐκ ἔστ᾽ αἴτιος; 

1018. προαγ. γνεϊιὲ πυίτϊσοηι 
ῬΒδράσδθ.  εἴοζοσ. 

1019. κι τεκτ. ἔγραψε γὰρ τὴν 
Αὔγην ὠδίνουσαν ἐν ἱερῷ. 8. ΑρΡο]- 
Ἰοάον. 3, 9. παριὼν δὲ Τεγέαν 
Ἡρακλῆς τὴν Αὔγην ᾿Δλέου ϑυγα- 
τέρα οὖσαν ἀγνοῶν ἔφϑειρεν" ἡ 
δὲ τεκοῦσα κρύφα τὸ βρέφος κατέ- 
ϑετο ἐν τῷ τεμένει τῆς ᾿ϑηνᾶς 
εἴς. οἵ, Ῥαιιβαη. 8, 4.,) Ηγρίη. ἔβ8}. 
99. 5644. 

1090, τοῖσιν ἀδ. οῪς αἱ τοῦ 
Αἰόλου ϑυγατέρες. 5. οἴ. δηποίῖ. 
αα 802. 56ᾳιι. 

1091. ὅτε παρὰ τὰ ἐκ Φρυξου 
Εὐριπίδου" τίς δ᾽ οἶδεν, εἰ τὸ 
ξῇν μέν ἐστι κατϑανεῖν, Τὸ 
κατϑανεῖν δὲ ξῆν; ἀλλ᾽ ὃ λέ- 
γῶν ἐστὶ Φρύξος" οὗτος δὲ ὡς 
παρὰ γυναικὸς αὐτὸ λέγει εἰρημέ- 
ψον. --- 8. οἵ. 1404. 4111, 1π αιπ- 
Βὰ5 86}10]. Επιυρ. δα ΗἸΡΡ. 191., 
δος 6χ Ροϊυῖαο Εἰιτῖρ. 6556 αἱοιιπΐ, 
δὲ 51 ΠΏ}}1ἃ φυδοάδπι ἀρ. 5:0}. Εἰο]ορ. 
119, τοΐθυιιξ δὰ Ῥῃγυχιιπι. να 6 
ἔγαστηθηῖθ Πδυπὶ ἔα ]αγα πὶ ἴῃ 
ἘλαυῚρΊ 5 εα. ΒΘΟΚ. νο]. 2. Ρ. 467. 
οἵ 469. 

1023, φϑψιι. ἀνεμεστ. ἀνεπλη- 

ρώϑη τῶν γραμματεύειν βουλομέ- 
ψων, καὶ μὴ στρατεύεσθαι. ἢ καὶ 
ἐπὶ κακοπραγμοσύνῃ τοὺς γραμμα- 
τεῖς διαβάλλει. ὄλεθρος γραμ- 
ματεὺς συκοφαντῶν. (νί6η- 
ἴὰ Βαᾶθο 6556 ὑϑῦρα 6 πθϑοΐο ὅπ 

οοπιοοᾶϊα. εἰ 4υΐϊάθπι γευβῖθιιβ 
φομβουὶρία ἴχοομ, τ, 6.7) 4ποτθπι 
Ρτίοσυ Ππῖπιῦ νόοσαρα]ο γραμμα- 
τεύς.) ἄλλως. ἐπειδὴ ἀφέντες τὰ 

γενναῖα πράγματα φορολόγοε γεγέ- 
ψηνται" οἱ δὲ μετιόντες τὸν λόγον 
κέρδους ἕνεκα τούτοις εἵποντο. 
(βοτῖθαβ Ρριθ]οος. ᾿πι6}} 151: Ο012., 
ααΐθυς ἀεδιπαρορὶ δὲ ογϑίοσες δὰ 
χϑοϊϊαμαβ 165 885 πἰθδηΐαῦ, 81105- 
416 ἴπ πϑροὶλβ ξουθηβῖθιι οσσα- 
Ρϑῖοβ. γοββ.: πιὰ ἀαῆΐετ πιρτι τνατὰ 
μγϑογο δεαὰς ΚΣ οἴ νοτὶ 465 Θοτγίελες 
ϑολσοὶδἠοτείροπι δομιναγπι) δή μο- 
πιϑήπους δὲ τοὺς πανούργους 
περὶ τὸν δῆμον, ὡς τὸ ξῶον ὁ 
πίϑηκος. ἢ τοὺς τὸν δῆμον κολα- 
κεύοντας καὶ πείϑοντας. (Ὑν 6] ΕΚοΥ.: 
πᾶ ϑολταπξθητπ βδίροτι ἢ οἰλοὰ- 
Ἰοὲπ.) ὃ. οἵ, 844. 

1096. ἔδει γὰρ λαμπαδουχεῖν [ἐν 
Ἡφαιστείοις καὶ Παναϑηναίοις]. 
ἐν ᾿Αϑήναις δέ ἐστι γυμνάσιον, ἐν 
ᾧ ἐλαμπαδηφόρουν οἱ γυμνάξον- 
τες. ὁ τῆς λαμπάδος δὲ ἀγὼν τρί- 
τον ᾿Αϑήνῃσιν ἤγετο, Προμήϑεια, 
Ἡφαίστεια, Παναϑήναια. 8. οἵ. 
181. Απαηοίανὶς 8ὃΡ., ἰδηιρδάιππι 
ἀδοούαπι ρδϑίδι θη πὶ ΡΥΘΘβΟΥῖ- 
Ῥίαμαι διιῖδθθ 40 ἱπϑεϊεῖβ δαπὶ 1Ππ 
τϑ πὶ, αΐχιθ ζαβιῖ5 1}}15 Ῥυδθευδηΐ, 
δΥΠλμϑβίδσοΐβ. νἱὰθ ΧΘΏορι. ἀθ 
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ὑπ ἀγυμνασίας ἔτι νυνί. 
2]. μὰ 4 οὐ δῆϑ', ὥστ᾽ ἐπαφαυάνϑην., 

ΠΙαναϑηναίοισι γελῶν, ὅτε δὴ 
105590 βραδὺς ἄνϑρωπός τις ἔθει κύψας, 

λευκὸς, πίων, ὑπολειπόμενος, 

καὶ δεινὰ ποιῶν" κἀϑ' οἵ Κεραμῆς 
ἐν ταῖσι πύλαις παίουσ᾽ αὐτοῦ 
γαστέρα, πλευρὰς, λαγόνας, πυγήν" 

1085 ὁ δὲ τυπτόμενος ταῖσι πλατείαις, 

ὑποπερδόμενος 8ι 
φυσῶν τὴν λαμπάδ᾽, ἔφευγεν. ἃ. Ῥᾶτ- 

ΧΟ. μέγα τὸ πρᾶγμα, πολὺ τὸ νεῖκος, ἁδρὸς ὁπόλεμος 
ἔρχεται. ἰ.: ἢν ᾧῷ αἷὰ 

χαλεπὸν οὖν ἔργον διαιρεῖν, ὅταν ὁ μὲν τείνῃ βι- 
αἰως, 1 1 

104ὺῪΥ ὁ δ᾽ ἐπαναστρέφειν δύνηται, κἀπερείδεσθαι τορῶς. 
ἘΣ στρ 

ἀλλὰ μὴ ᾽ν ταὐτῷ κάἀϑησϑον" τ, ἃ. 
δ ἐσβολαὶ γάρ εἶσι πολλαὶ χἄτεραι σοφισμάτων. 1. ἱ. ο. 

τρᾶϊς. Αἴπθη. ο. 4. δ. 59., ἱδίαιθ 
Ζεριμη., 15δθὶ ογδῖ. 5.. ΟΥ̓. ρυύ. θᾶ, 
ΒΘΙΒΚ. 7. Ρ. 154., ὙγεΙοκουὶ Τρὶ- 
ἴοξιθ. ἀε5 Μδδολγίως Ὁ. 191. εἴα. 

1028. ἀπεφ. ἐξηράνϑην. 8. ἐπα- 
φαυαίνεσϑαι. οσοπηροβίξιπι 6χ ἐπὲ, 
ἀπὸ εὐ αὐαίνω, Ῥγορτίθ σιυίάδπι 
οἰσηϊποδὶ ξηραίνεσθαι, φΦαχοϊοοατί, 
ἀτεηοτὶ; 568 πιθίομυηῖοθ διθοατὶ, 
δχαπίπιασι, αι πιογίϊ εἰθοὶ βαπὲ 
αἱ ΑΥΙΔῚ, βιισοοσιιθ νὴῖτ811 οαγϑπηΐ, 
- Κ. ἄπεφ, εοἰΐδι θα, δῃΐθ Βυ. 

1032. δεινὰ πορλβῶν, δτανΐέοτ' 
}}6γεὲτιδ, ἰγαΐμδ, υϑ᾽ϊαϊϊιις ξιιϊ55θὲ 
δεινὰ ποιούμενος: 566. νἱᾶθ6 Βτεο- 
ἀοννΣ “Ζππιεγάμπρετι τὰ οι ϊπιατιτις 
Τάκογ ἀἰάθ5 5,4. εἰ, ΄ιιθπι 101 18π- 
ἀδὶ, Απάοο. οτϑῖ. ρ. 9, νϑύβ. 19. 
ε(, ΘΈΘΡἢ., φιῖο Ιοοο ἔγιισέγα Ψ 810 Κ. 
Ροβιῖδ πιραϊπμηι. --- 85, οὗ Κερ. 
οἱ τὸν Κεραμεικὸν οἰκοῦντες (δῆ- 
μος δὲ ᾿ϑηναίων)" ἐκεῖ γὰρ ὁ 
ἀγὼν ἤγετο, καὶ ἐν Πλούτῳ πρώτῳ" 
τῶν λαμπαδηφόρων τε πλεί- 
ὅτων αἰτίαν τοῖς ὑστάτοις 
πλατειῶν. τοῦτο δέ φησιν Εὐ- 
φρύνεος οτι ἀπὸ τοῦ ἐν τῷ Κερα- 

μειχῷ ἀγῶνος τῆς λαμπάδος. καὶ 
τοὺς ὑστάτους τρέχοντας [ἀπὸ τῶν 
ἀγοραίων] τύπτεσϑαι πλατείαις ὑπὰ 
τῶν νεανίσκων χεραί" καὶ λέγονται 
αἱ τοιαῦται Κεραμεικαὶ πληγαί. --- 
πύλαις δὲ, ταῖς εἰσόδοις τοῦ 
ἀγῶνος. 

1085. ταῖσι πλατ. χερσὶ δηλον- 
ὅτι. --- 8. να, Β95. Ε"11ρ5. Ρ. 529. 
εα, 5 μ δ ἔου, 

1088. Πογίαξαγ ΟΒογιις ρᾶΥ ΤΎΔ- 
δισουαπι; ττὲ Ῥϑηθ οθυϊθηΐλ σούϑη} 
Βουὶιῖς. 78πὶ βίασιιηι σοαπι ΑἸΠ6- 
ὨΪΘΏΒΙΡι5. 

1039, τεένειν βιαίως 46 σοπέρπ- 
ἰίομθ ν8Π84ἃ δὲ ἱπιρθίια να μθπιθπῖα 
δοοϊρίοπάππι, 564 ἐπαναστρέφειν 
δϑὲ φοηνουίθυθ 56 δἔψιιθ Υβρθ! ] εσα 
εϑϑυθάϊθηΐθπι, οἷ ἐπερείδεσθαι τοα- 
ρῶς 5οἷτε Ομ, --- Βὶ γεσθα οπιηΐα 
Ῥαϊδθϑίσϊοσα. . ἀπ ὅθε 

1041. μὴ ν τ, καϑ. μὴ ἐν τῷ 
αὐτῷ τόπῳ,, καὶ λόγῳ ; καὶ τρόπῳ, 
τὰς ἀντιλογίας ποιεῖσϑε. 8. πα πιο- 
χαπεϊτιὶ [τὸ Θοάθιπ ΡΎΓΟ. ἶ 

1049, ἐσβολαί. ἀφορμαὶ;, ἀἄβρ- 
χαὶ; φιλογερκίαι, εἴσοδοι. ὃς 
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ὅ τι περ οὖν ἔχετον ἐρίζειν, λέγετον, ἔπιτον, ἀνα- 
δέρεσϑον, ἘΠ 

τά τε παλαιὰ καὶ τὰ καινὰ, ΠΡ Ν 
κἀποπκινδυνεύετον λεπτόν τι καὶ σοφὸν λέγειν. ἱ.1. ο. 
εἰ δὲ τοῦτο καταφοβεῖσϑον, μή τις ἀμαϑία προσῇ ἄντ. 
τοῖς. ϑεωμένοισιν, ὡς τὰ λεπτὰ μὴ γνῶναι λεγόντοιν, 
μηδὲν ὀῤῥωδεῖτε τοῦϑ'᾽, ὡς οὐκ ἔϑ᾽ οὕτω ταῦτ᾽ ἔχει. 
ἐστρατευμένοι γάρ εἶσι, 

1060 (5) βιβλίον τ᾽ ἔχων ἕκαστος μανϑάνει τὰ δεξιά" 
αἵ φύαεις τ᾿ ἄλλως κράτισται, νῦν δὲ καὶ παρηκχό- 

νηνταῖι. 

μηδὲν οὖν δείδητον, ἀλλὰ 
ἘΣ ΑΝ, ἌΣ ἐκ » 2 δ 7 ς΄ ᾿»ὕ » 

πάντ᾽ ἐπέξιτον, ϑεατῶν γ᾽ οὔνεχ, ὡς ὄντων σοφῶν. 
Τὐτὰ ἡ τὲ 

ΕΥ̓͂. καὶ μὴν ἐπὶ αὐτοὺς τοὺς προλύγους σοι τρέψομαι, 

1048. ἰΐᾳ ΒΥ. 5οΥἹΡὶ 5518, ἀϑατ- 
Ῥαΐα ἔουπια πιθαϊϊ ρΥὸ δοίϊνὶ ἀνα- 
δέρετον, 4τ|8}} πιδίγο σοη ΓΑ Δ ΠῚ 
οβίθηδπηι Μ|58., οβἀα, δαΐομι ἄνα- 
δαίρετον, ε οἱ αὐ σοηΐζιι515, πὲ 50- 
1οὲ ἥουὶ, ΟἹ. Ε. Οδηΐῖ, 1, ὧν αὃ ἐ- 
ρξετον. ἀνακαλύπτετε, καὶ εἰς τὸ 
μέσον προφέρετε. νὰ. ϑομη Ιου] 
16χ. συ. ν. ἀναδέρω. 

1048. οὐκ ἔϑ᾽ οὕτω. ὡς τῶν 
᾿ἀϑηναίων πρύτερον οὐχ ὁμοίως 
γεγυμνασμένων ἐν τοῖς ποιητικοῖς 
σοφισμοῖς. 8. δῖοι! Ἰρ505 ΤΥαρῖοοβ 
οὔπὶ δἰ 16:15 σοπιραγανῖ, 118 πτιη0Ὸ 
βἰπλ}}} τηδίαρῃοτα ἐστρατευμένους 
ἀἰοῖς Π  οΥαυῖα απ 6 ο]αγος; 1 416 
60 δρέϊι8, σφυρά γδνεσα Αἰπθηΐθη- 
565 ΡΘΥ ἴοΐ ΔΠΠΟΥΠΙΠῚ ΞρΔ᾿ 11 Π1-- 
Ἰϊτανθυδηξ 1ἢ Ρ611οὸ Ῥ6]ορ,, πιιροῦ- 
416 ΡΥβθοϊασαπι νἱοίουϊαπιὶ γϑροΥ- 
ἰανασαπὶ ἀριιὰ Αὐρίηιϊιββϑαβ  {|:6Π1- 
δὐἀπηοάιϊπι εἰ ΟοΥπιδηὶ αἸϊ 6 ρΡο- 
ΡΌΠ: νθίθγαποβς ρρβι]αυβ ϑοϊϑηΐ 
Ουὐ)δν]5 Υαὶ ρους δχεχοϊίδίοβαιι, 
Βεπθ ἰΐαχιιθ οἱερϑη  βϑίπλις. ΟΥ̓ ε]-- 
ὈΚΘΓαΒ: 7 όγσι 5[6 σἰπά «γολὶ οἰπρο- 
αἰἴοτιε πεισι. Ῥασσιτα οϑὲ, 4ποᾶ ρ]4- 
οϑὲ Τιθββίηρίο Ο}55. ουἱῦ, Ρ. 68. 
5664.ν 1π|6]]Πρὶ 5ευνοβ πΥ6 οἰνὶϊα- 
ι15 ἀοπαΐοβ ροϑβὲ ργοοϑίϊπηι ΠΠ|πα δα 
Αγρίμχι5585, ἴῃ αἴιο ξοτγείτου Ραρπα- 
γΟΥδ 7 τ διρτα πχομαϊηγα5 δὶ 83, 

1051. αἱ φ. τ᾽ ἄλλως κρ. ο6- 
Ρἷαὲ Ῥεπενοιθηἑίαπι βρθοΐδίοσιπι, 
πὶ 685., 656. ΠΑΡΕΡαμῦα δπΐθπι 
ΔΙΒθηΐθησεβ ΡΥῸ δδρ1 θη }1551Π|15 
Οταβοουύπῃ, Ηοτοαοί. 1, 60. ἐν 49η- 
ναίοισι τοῖσι πρώτοισι λεγομένοισιν 
εἶναι, ΤΠ) επιοβίη, δρὶϑῖ. ὃ. (ἴ, 2. Ρ.- 
1477. εἀ. ΒἈοἰ5κ.): τὸν δῆμον τὸν 
᾿Αϑηναίων συνέσει καὶ παιδείᾳ πάν- 
τῶν προέχειν δοκοῦντα. Ἐπ Βε. 
νῦν δὲ, ρτορταββα ἰθπιρουβ. 5. : 
παρηκ. παρωξυμμένοι εἰσὴν οἵ 
ϑεαταὶ δηλονύτι, ἐκ μεταφορᾶς τῶν 
ξιφῶν. εἴς. “ἀν 

1054. 6 Ρτοϊορὶς Ἐπγίρί 65 
οαυϊΐιι5 τηοἀδϑβίϊπβαιθ, 4ιι8πηὶ ρΡ]6- 
γίψιι βοϊθπὲ, Ἰπάϊοανις βαρ ϑοῖϑβϑὶ- 
ταὶ 1ιρβεϑίηρσιια ᾿Υδπγαῖαγρῖαθ 
Ἡδπιθιτρ. γ ΟἹ αγ1118 1. οἶγοα ΠΏ ΘΙ, 
Ιη 60 51 μϑοσαυῖ ΕἸ αΧΊρΡΙ4 65, π 646 
1 ΡΎΠ1] ρΘοσδίμπι δϑῖ, 5141 6πὶ 
ΟΥ̓ ἔεγα ροβϑαηΐ 6115 ΡΥΟΪΟΘῚ 
βἴδ ἀοιχίπιθηΐο ξϑθι]ατγιιπι,, τιῦ 11 

ἸΜ6άβα, Τρῃϊβθοΐα Αὐ]]ἀθηϑῖ, ΒΜ6- 

80; πραᾷὰ8 1ἃ 5011 ΡΙδοιῖς ΤΥαρῖοΟ, 

564 ὈΙΡΆΪΙ φαοηιιθ εχ ΑἸμθηαθο 
πονίαιι5 σομπιοοάϊδγαμη ῬΥΟ]ΟΡΟΒ, 

οἱ Ρίδαϊ Οοριϊνογαμι εἰ Ῥοθπα]ῖ 

δἰ πα  ΠΠἶπαο5. Επιχιρίαρῖ5, Οποά νουὸ 

αιυΐάαμπι μγϑθαϊοδμῖ, Επαγτρ 5 Ργο- 

Ιοροβ ἔγιρίάαιι ΘΟ ΕἼ ΠΘΥΘ ΠΑΥΤΘΙ1Ο- 

παι Υογιπι σθδίαυμ, ΔΘ γ 6116}, 
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ἀσαφὴς γὰρ ἦν ἐν τῇ φράσει τῶν πραγμάτων. 
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1055 ὅπως τὸ πρῶτον τῆς τραγῳδίας μέρος 
πρώτιστον αὐτοῦ βασανιῶ τοῦ δεξιοῦ. 

21. καὶ ποῖον αὐτοῦ βασανιεῖς; 
ΕὙ. πολλοὺς πάνυ. 

ποῶτον δ᾽ ἐμοὶ τὸν ἐξ ᾿Ορεστείας λέγε. 
1060 21. ἄγε δὴ σιώπα πᾶς ἀνήρ. λέγ᾽, Αἰσχύλε. 

Α1]. Ἑρμῆ χϑόνιε, πατρῷ᾽ ἐποπτεύων κράτη, 
δωτὴρ γενοῦ μοι ξύμμαχὸός τ᾽ αἰτουμένῳ" 
ἥκω γὰρ εἰς γῆν τήνδε καὶ κατέρχομαι. 

71: 

ΕὙ. 

1068 471. 

ΕΥ. 

21. 

΄ 5, ’ 

τουτῶν ἔχεις ψέγειν τι; 

πλεῖν ἢ δώδεκα. 
ἀλλ᾽ οὐδὲ πάντα ταῦτά γ᾽ ἔστ᾽ ἀλλ᾽ ἢ τρία. 
ἔχει δ᾽ ἕκαστον εἴκοσίν γ᾽ ἁμαρτίας. 
«Αἰαχύλε, παραινῶ δοι σιωπᾷν" εἰ δὲ μὴ, 
πρὸς τρισὶν ἰαμβείοισι προσοφείλων φανεῖ. 

41. 

41. 

ΥΘΡΥΘΠΘΠΒΟΥΘΒ ἰδὲ] ἱπη 1 αΥ! γῈ] ρο5- 
δϑηὴῦ Ψν6] οσεγὶβ βἰπάδυθπὲ τηϑσηϊ 
Ροξίδα 1π ρ]θυΐσαιθ ἹΠ]Ποστπι Ῥτοΐὶο- 
ΒΟΥΛΠΙ 51π6 αἰδοίδιίοπθ εἰθραπ- 
ἘΔ ΠῚ, 

1056.το ὅ δεξεοῦ. ἀντὶ τοῦ ἐπι- 
δεξίον. ἐν εἰρωνεία δὲ τοῦτό φησι. 8. 

1059. ἐξ Ὀρεστ. τετραλογίαν 
φέρουσι τὴν ᾿Ορεστίαν αἱ διδασκα- 
λίαι, ᾿Δἀγαμέμνονα, Χοηφόρους, 
Εὐμενίδας, Πρωτέα Σατυρι-:ὄν. 
᾿ἀρίσταργος (δὲ) καὶ ᾿“πολλώνιος τρι- 
λογίαν λέγουσι, χωρὶς τῶν Σιατυρι- 
κῶν. 8. φυΐϊα 5οι]οδὲ το ἐδπτιπι 
Ἰγασοθαϊαα ᾿ἰδίϑα δα Οτυϑβϑέθπι ρευ- 
{ἰπθρϑιῖ. νὶᾶὰθ Ὑ Έ]ΟΚουὶ ΠΡΥὰπὶ 
Ξᾶ6Ρ68 ᾿ἰδϑιιδαΐιπι ἀτε ἐδολγζίδολα 
Ττιϊοσίς Ῥχγοπιοέλεις εἴς. 

1061. Τπτϊαμλ Χοηφόρων, ἣ. 1]. 
οὐ 1 80Π 0}115 ῬΙΠΟΔΥΙ βουνϑίιηη: 
Ὡᾶπὶ ἴῃ ΑΘΘΟΠΎ]615 Πρ υ15 ἀθβί6-- 
γαΐιγ, 5. : τὸ πατρῷα κεπκίνηκε 
τὴν ἀμφιβολίαν. ἤτοι γὰρ τοῦ ἐμοῦ 
σατρὸς Ὀρέστης φησὶν. ἢ τὰ καϑ' 
ἄδου λέγει πατρῷα κράτη τοῦ 
ε - "ἃ Η " -ε 
Ερμοῦ., καϑ' ὁ καὶ χϑόνιος ὁ Ἕρ- 
μῆς, ὁ ἐκ πατρὸς ἔχων τὰς ἐν τῷ 
κόσμῳ βασιλείας ἐπιτηρεῖν. δέον δὲ 
εἰπεῖν πατρόϑεν, πατρῷα εἶπε 

ἐγὼ σιωπῶ τῷδ᾽ 
ξὰν πείϑῃ γ᾽ ἐμοί. 

πρὸς τὸ κράτη. δῆλον δὲ ἐκ τοῦ 
πατρῷον τοῦτο κέκτηται 
γέρας. (1081.) 58πθ Πίο 56πβι15 
δῦ : παι θηΐηι οορτίαπᾶα Ογδβίῖθ 
χράτη, 3564 πατρ. ἐποπτ. Ἀραάτη 
μος εἰσηιϊδοαῦ: φμὶ ἑά πεμτς (κρά- 
τος, τιμὴν.) α ραίτε ἴονε ἀσοθρῖδεϊ, 
τ πιογέμος αὐ Οτειπι ἀφάμοαδ. 

1062. σωτ. γενοῦ μοι. ἐπὶ 
τοῦ παρόντος ἀγῶνος, ὃν ἀγωνί- 
ξομαι, ϑέλων τιμωρῆσαι πατρί. 8. 

1063. τα οαϊπι οἱ πἷς δὲ 1088., 
τι ΤΥδρίοῖβ ἴθ πϑὰ δϑὲ Ια], 5} 
ΡΘΥ τηρέτιμι Π1οθὲ, ἔγιισίσα ΒΥ. 6χΧ 
αἰϊφιοὶ Μ|58. ἐς γῆν, νἱ486 πο5 1π- 
ἀἶοα ἘλιχΊρΡ. ν. ἐς. 

1065. ἀλλ᾽ ἢ τρία. ἔξωϑεν 
προσληπτέον τὸ ἔπη: ἢ, ἐάμβια 
(ἰαμβεῖα). 5. πι8]6 Βυ. ἄλλ᾽ ἤ. ἀλλ 
ἢ οϑὶ πὶδὶ, ργαφέεγζμαπι: νά ΒΕ. 
δὰ Εφα. 790., Ηεογπιαηη. δα ΨΊΡοΥ. 
απποῖ, 977. Ξ 

1068. προσον. χρεωστῶν αὐτῷ 
καὶ ἑτέραν μέμψιν πρὸς τῇ προ- 
τέρᾳ, ἢ τιμωρηϑῆναι. 8. ϑΘπβα8: 
ῬΥδθίοσ 8 1105 ἰδηλΐοοβ Ὑθυϑιιβ 
Θυΐαπη Ρ] αὐτπὶ Ὑθιι5. ουὶβ, ἢ. 6. 
Ρ΄ατος ρεγβι σι πραπίασ ἐπὶ Ἰαπιθοὶ 
γϑύϑιιβ. Β, ᾿ 
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1070 ΕΥ̓. εὐθὺς γὰρ ἡμάρτηκεν οὐράνιόν γ᾽ ὅσον. 
41. ὁρᾶς, ὅτι ληρεῖς; 
241. 
41. 
ΕΥ. 

41. 
ΕΥ, 

1075 
4. 

ΕΥ. 

ἀλλ᾽ ὀλίγον γέ μοι μέλει." 
πῶς φής μ᾽ ἁμαρτεῖν; 

αὖϑις ἐξ ἀρχῆς λέγε. 
Ἑρμῆ χϑόνιε, πατρῷ᾽ ἐποπτεύων κράτη. 
οὔχουν Ὀρέστης τοῦτ᾽ ἐπὶ τῷ τύμβῳ λέγει 
τῷ τοῦ πατρὸς τεϑνεῶτος: 

οὐκ ἄλλως λέγω. 
’ ᾽ κε ν: ς - ἐπ ς Ν 3 ΄ 

πότερ οὖν τὸν Ἑρμῆν, ὡς ὁ πατὴρ ἀπώλετο 

αὐτοῦ βιαίως ἐκ γυναικείας χερὸς 
δόλοις λαϑραίοις, ταῦτ᾽ ἐποπτεύειν ἔφη; 

41. 

1080 

οὐ δῆτ᾽ ἐκεῖνον, ἀλλὰ τὸν ᾿Εριούνιον 
Ἑρμῆν Χϑόνιον προσεῖπε, κἀδήλου λέγων, 
ὁτιὴ πατρῷον τοῦτο κέκτηται γέρας. 

ΕΥ. ἔτι μεῖξον ἐξήμαρτες ἢ ̓ γὼ ᾿βουλόμην᾽ 
εἰ γὰρ πατρῷον τὸ χϑόνιον ἔχει γέρας... 

21]. 

1085 511. 
41. 

1070. οὐρ. γ᾽ ὅσον. ἐπαπιατια 
φματχιέώπι. Ηδβυομ. οὐράνιον ἄχος" 
δηλοῖ καὶ τὸ μέγα, καὶ τὸ ὑψη- 
λόν. 8. οἵ. 784. 

1071. ΑἜβΟΒΎ]5, ἴϑοουβ 7ι155118. 
δυάῖια ἴδῃπι δυανὶ δοοιιϑαίϊομθ, 
Βδρομο αϊοῖξ : ονἱάοτι ἐδ πιωρατὶ, 
οὶ ΤΠ] 1 5116 11 ΠῚ ἱταρομῖϑ ὨδΠπὶ 
14 ]|10 5 ΟΡΠηΐαβοευα, βπαν! 65- 
βεῖ."ς Αἀ χι8ε Βδοομαθ: ἀλλ᾽ ὁλί- 
γον γέ μοι μέλει, δε ξουτηιϊα 
εβὲ ἄθοτθ οοποδαθηϊπμη,. (ΟΘΥπῖα- 
Ὡϊ: Νωπ τποίσιέισερετι, 77΄α5 ἀϊίπι- 
πιοτε 5 ταϊοῖι ἢ Ἐραεες 1085. ἀ6ι115 
τϑῖα πη αἴτγ ἃ τηϑρηδηΐπηο Ῥοδίδ. 
ο5..1199. 

1079. οὐ δῆτ᾽ ἐκεῖνον, τὸν 
δόλιον δηλονότι εἴο. 8. γεοῖθ μ8θο 
ΔΕΒ Ύ]ο ἰὐὶθυιπητιν πη νοῖξ, 6α4,, 
ΟΠ Βάςομο, ΠΛ 411}1, οἵ, 1082. Β.: 
»έριεο τ ΦτΝ ς εβὲ δπιοίωπιοτιέα αἢ- 
ΟΡΡΝ ὠφέλιμος. νἱάς ΑΡΟ]]. ϑ0ΡΗ. 
Ι,. Ηομ. ἢ. ν. Ζοπαγ. 2, ὅ59. 1η- 
ἴεσρρ. Ηοπι. 1]. ν΄, 73., ο΄, 860. 
χϑόνεον γέρας ποη δῖ τοσχεβίχα 

οὕτω γ᾽ ἂν εἴη πρὸς πατρὸς τυμβωρύχος. 
Διόνυσε. πίνεις οἶνον οὐκ ἀνϑοσμίαν. 

δ.8. δ 2 πο Α Ἵ Ὡ 1 ’ 

λέγ᾽ ἕτερον αὐτῷ" σὺ δ᾽ ἐπιτήρεν τὸ βλάβος. 

ΤΑῸΠ15, Ὧθ6Ο χϑόνιος ἐεγγοοίτίς, αἰ 
τα, ΤΟΥ, με" «πο δὰ [Ιηξογος 
Ῥουιϊηοῦ: 6 Ιορίάθ. Ββϑδομιι5 
εἰπὶ ἀἰοῖς ἃ ραΐγβ δοοθρῖββθ πηῖ- 
πὰ8 ψεβρ!]!]οηΐ5 (τυμβωρύχου). ἊἪ 
οὗ, 8., εἴ ἀς Ἑρμῇ ἐριουνίῳ Οτειι- 
26γΥ. Μεϊεῖ, 1. Ρ. 84ά,, ϑ.τΆΒΟ]. 2. 
Ρ. 379. 5641. 

1085. Διεόν.. πιν. οἶνον. 
οἷον, κραιπαλᾷς ἑκανώς “καὶ λη-- 
ρεῖς; σκληρὸν οἶνον πιὼν, ἀλλ᾽ 
οὐχ ἡδὺν, οὐδὲ ἁπαλόν. οἷον; με- 
ὥϑύεις. --- ἀνϑο σμίας δὲ ὁ εὐώ- 
δης. ἐγκειμένου τοῦ ἄνθους καὶ 
τῆς ὀσμῆς. καὶ γέγονε παράγωγον 
ἀνϑόσμιος καί ἀνϑοσμίας. -- 
1086. τὸ βλάβος. ᾧ βλάψεις 

αὐτὸν ἐν τῇ κατηγορίᾳ; ἢ τὸ ἁμάρ- 
τημα. 8. τὸ βλάβος Αἴἰίῖϊοσα. Ῥτο 
βλάβη. Απτίρμοη. οὐ, 14. Ρ. 183. 
(ογαιῖ, δγ. εα, Βιοῖβκ, τ, 7. Ρ. 754.) 
ἐν δὲ τοῖς ἀνηκέστοις πλέον βλάβος 
τὸ μετανοεῖν. δρ. δα, Ποῖα, Μδρ. 

, 144, εὐ Μοεῦ. ρΡ. 103. δἴᾳιιθ 
αἰτίαβάιθ ἱπίεσρρ. Β. οἵ. 1106. 
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41. σωτὴρ γενοῦ μοι ξύμμαχός τ᾽ αἰτουμένῳ" 
ἥκω γὰρ εἰς γῆν τήνδε καὶ κατέρχομαι. 

ΕΥ̓͂. δὶς ταὐτὸν ἡμῖν εἶπεν ὁ σοφὸς Αἰσχύλος. 

1000.711. πῶς δίς; 
ΕΥ. δκύπει τὸ δῆμ᾽ . ἐγὼ δέ σοι φράσω. 

ἥκω γὰρ εἰς γῆν φησὶ καὶ κωοτέρχομαι" 
ἥκω δὲ ταὐτόν ἐστι τῷ κατέρχομαι. 

21. νὴ τὸν 4ί᾽, ὥσπερ γ᾽ εἴ τις εἴποι γείτονι, 
χρῆσον σὺ μάκτραν, εἰ δὲ βούλει, κάρδοπον. 

1095 41 οὐ δῆτα τοῦτό γ΄, ὦ κατεστωμυλμένε ᾿ 
ἄνϑρωπε, ταῦτ᾽ ἔστ᾽, ἀλλ᾽ ἄριστ᾽ ἐπῶν ἔχον. 

21. πῶς δή; δίδαξον γάρ με, καϑ' ὅ τι δὴ λέγεις. 

“41. ἐλϑεῖν μὲν 

χωρὶς γὰρ 
1100 φεύγων δ᾽ 

- -»" Ε) 2 Ω τω ΄ 
ἐς γῆν ξσῦ, οτῷ μετῇ πατρας" 

ἄλλης ξυμφορᾶς ἐλήλυϑε" 
ἀνὴρ ἥκει τε καὶ κατέρχεται. 

21. εὖ, νὴ τὸν ᾿Ζπόλλω! τί σὺ λέγεις, Εὐριπίδη; 

ΕΥ̓͂. οὐ φημὶ τὸν ᾿Ορέστην κατελθεῖν οἴκαδε" 
λάϑρα γὰρ ἦλθεν, οὐ πιϑὼν τοὺς κυρίους. 

21. εὖ, νὴ τὸν Ἑρμῆν" ὅ τι λέγεις δ᾽ οὐ μανϑάνω. 
4105 ΕΎ΄ πέραϊνε τοίνυν ἕτερον 

ΣΕ 

«Αἰσχύλ,, ἀνύσας" 

ἴϑι πέραινε σὺ, 
σὺ δ᾽ ἐς τὸ κακὸν ἀπόβλεπε. 

ΑΙ. τύμβου δ᾽ ἐπ᾽ ὄχϑω τάδε γεκηρύσσω πατρὶ 
κλύειν, ἀκοῦσαι. 

"ΣῊ ἐὰ 

κλύειν, 

τοῦθ᾽ ἕτερον αὐϑις λέγει 
Ξ -" » κὸ μ᾿} , 

ἀκουσδαν, ταῦτον ον σαφξεστατα.- 

1110.11. τεθνηκόσιν γὰρ ἔλεγεν, ὦ μόχϑηρε σὺ, 

1092. ος. ποῖ ΟἸΠΪΠΟ νΟΥΉ πὶ 
ἐδ, βθᾺ χατέρχεσϑαι ρτορτίθ α1- 
Οὐ ΘΧιΪθ5, 5ῖν8 1111, αὶ ροϑβῖ- 
Ἰπιϊηῖο γοαθαηΐ. οἵ. 1100. εἰ, αιιοβ 
101 Ἰαππάδμε, ΔΈσομυ ατ Εἰππι. 465., 
ΘοΡ ΒοοΙοα Απτὶρ, 186... ῬοΟΥΒΟΠιΙΠῚ 
δα Ετἱγῖρ. Μίδα, 1011., 196 πιοβι!., 
Βιοηθηΐθ ΒΘΥυρίουο, ο, Αὐ]βίοου. 
Οτδῖ. δγ. εα. Βοῖβῖς, 1, 1. Ρ. 686. 
ὅϑεν γὰρ μηδὲ ἐξέπεσέ τις τὴν ἄρ- 
γὴν, οὐκ ἕνι δήπου κατελϑεῖν εἰς 
ταύτην. 

1096. 516 
οἴο. 11} ταύτῃ ᾿στ΄, αλλ 

16] 1] ΟΥο 5 ΕἰὈΥῚ, Βυ. 

ἑξέρως 

ἔχον » ταῦτα ᾽σε' ἀλλ᾽ ἄριστ᾽ ἐπῶν 
ἔχει εἴς. ἄριστα ἔχον, ορεΐπιθδ 
86 ἠαεπςε. 

1100. 8.: -τ ἐδίως δὲ ἐπὶ τῶν 
φυγάδων χρῶνται τῷ κατέρχεται 
(κατέρχεσϑιαι). 

1109. οὐ σ. τοὺς πυρ. -- 

τοῦτο δὲ, ὅτι οἱ τὰς διώξεις ποι- 
οὔντες οἵ αὐτοὶ τοὺς ὑπομείναντας 
ἐπαναάγοῦσι. 8. 

1106; σὺ -- ἀπ πόβλεπε. ἀντὶ 
τοῦ παρατήρει τὸ κακῶς λεγόμε- 
νον. 1ά6π). οἵ. 1086. 
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οἷς οὐδὲ τρὶς λέγοντες ἐξικνούμεϑα. 

41. οὺ δὲ πῶς ἐποίεις τοὺς προλόγους: 

ΕὙ. ἐγὼ φράσω. 
κἄν που δὶς εἴπω ταὐτὸν, ἢ στοιβὴν ἴδῃς 
ἐνοῦσαν ἔξω τοῦ λόγου, κατάπτυσον. 

1115411. ἴϑι δὴ, λέγ᾽ 

ΕὙ. 

241. 

οὐ γάρ μοὐστὶν ἀλλ᾽ ἀκουστέα 
τῶν σῶν προλύγων τῆς 

ἦν Οἰδίπους τοπρῶτον εὐδαίμων ἀνήρ... 
μὰ τὸν Δί᾽, οὐ δῆτ᾽ " ἀλλὰ κακοδαίμων φύσει, 

3  - - 2 -" 

ὀρϑότητος τῶν ἑπῶν. 

" » κι κατ ἐν ; 

ὅντινά γε, πρὶν φῦναι μὲν, ο᾽ πόλλων ἔφη 

1120 ἀποκτενεῖν τὸν πατέρα, πρὶν καὶ γεγονέναι. 
- τ ἊΨ. " Ἴ ’, 

πῶς οὗτος ἣν τοπρῶτον εὐδαίμων ἀνὴρ: 

ΕΥ. 

ΑΙ. 

εἶτ᾽ ἐγένετ᾽ αὖϑις ἀϑλιώτατος βροτῶν. 
μὰ τὸν ΖΙ(᾿ οὐ δῆτ᾽, οὐμενοῦν ἐπαύσατο. 
πῶς γὰρ, ὅτε δὴ πρῶτον μὲν αὐτὸν γενόμενον, 

1195 χειμῶνος ὄντος, ἐξέϑεσαν ἐν ὀστράκῳ, 
ἵνα μὴ ᾿κτραφεὶς γένοιτο τοῦ πατρὸς φονεύς" 

Ξ- ’ , ρ » Ἁ Γ᾿ 

εἶθ᾽ ὡς Πόλυβον ἤῤῥησεν οἰδῶν τῶ πόδε: 
ἔπειτα γραῦν ἔγημεν αὐτὸς ὧν νέος, 
καὶ πρός γε τούτοις τὴν ἑαυτοῦ μητέρα" 

1111. ἐξικν. ἀκουόμεθα., εἰσα- 
κουσθῆναι δυνάμεθα. 8. 46. ϑῃι1-- 
40 ΠΊΟΥΘ ΠΊΟΥΙΙΟ8 ΤΟΥ ΤΠ] τη δη- 
αἱ Ἰαδιιάδπὲ Ηοπιδγιιπὶ Οαγ85. 9, 
65., νγρ. Αβη. 6, 506. εἰς, 

1118. στοιβήν. ἀπὸ τῆς στοι- 
βῆς τῶν φορτίων. 8. στοιβὴ γΡτο- 
ῬΥΪ εδὶ ουβοιΐα Θρ᾿ ΠΥ πλιιπὶ δῖνθ 
ἘΥοΟραθα [2]1Πη.. ..6 116 ϑοηηδ- 
τοὐζουρδησθ, ζιηὶ ϑίορίδεη (δὺ 
Κίβδεθ ἴι. 6, 9], σσορυδποῆὶ. 
πὶ αἷὲ ΒΗΠΘΥΡΘΟΚ. ΕἸοΥαΘ οΪ858. 

. 2389. οἵ, ϑδποσον ΕἸοΥ. Μδη- 
6ΠΊ. 1. Ρ.61., ΘΟ ΠΟΘΙ ΘΥΣ 16Χ. ΟΥ. 

νυ. στοιβή. Κ.: ̓ 8ίς Οοπιίοιι ποβῖοσ 
ΕἸεραπίευ βδρρεὶ]δαὶ νοὺθβ ἰβίβ5, 
4186 ἔι]οίθη αἱ ἐαη τ πιο γ] στᾶ- 
118 1 ΨΘΥΘῚΠΙ ἃ Ροδίϊ5 ποῦ] 8}- 
7), 5Θηβιιηι Διο Π1}11 Ππνϑηΐ ́  
εἴα. 

1116. μόὐστὶν ττὸ μοι ἐστίν. 
γϑοία Βθηῖ],: δεθχιΐα πιὸ μα γδ 
Ορογέθὲ ἑμογῶππ Θἴο., Ὠϊδὶ 4ποα 
τοδὶ πὶ φμοπίαπι τὰὴθ αμαϊνα οἷο, 

-ροῖ! τοὶ ἀοοΐ, οἰππιὰϊ νοοῖ ον ΤΠ οΝ- 
ἐϊρλοὶς ἀοίτιον Ῥγοίορθ μόγοτε τη 5. 
αἀτοΐαχμῃ εἰρωνιχῶς. 

1117. ἐξ ̓ Δντιγόνης Εὐριπίδου. 
ἔστι δὲ ἀρχὴ τοῦ δράματος. 5. 

1198. οὐμενοῦν ἐπ. ποη ἀ6- 
5110 6558 ΤΩ ΣΟΥ ΙΔ 1118. Β, 

9155: χειῖμ. ὄντος. τοῦτο ἔχει 
διασκευὴν παρ᾽ αὐτῷ, τὸ χειμ ὦ - 
νος ὄντος. (αϑοξιπι 16. 6556 
αἰοῖς ἃ Οοπιῖοο; πθο Ξ58Ὲ  Ἰορίταν 
1Ώ ῬΠΒΟΘη 5515.) τὸ δὲ ἐν ὁστρά- 
κῷ, ἐπεὶ ἐν χὕτραις ᾿ ὐθτοον τὰ 
παιδία" διὸ καὶ χυτρίξειν ἔλεγον. 
(Ἱμθβηι. 512... Ἰδιάϑηιθ ὅρ.: τὸ 
δ᾽ ἐσέφερεν γραῦς ἐν γχύτρῳ τὸ 
παιδίον δἴο. Ὁ]185 οὐληΐδαιι8 να58 
ΠοΙΠΙα ὄστρακα νΟΟΘΔΥΣ πιθηθὲ Κ᾿ 
ἤῤῥησε δὲ ἀπὸ τοῦ ἐῤῥεῖν, τοῦ 
σημαίνοντος τὸ μετὰ φϑορᾶς ἐλ- 
ϑεῖν. 8. οββ.: τνίθ στ μοίγϑος 
ἀαπτὶ ἀογ Εἰ με σδοίμνοί πο ἀσιρε- 
χίείῆ. ᾿ 
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1180 
2.1. 

ΛΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

εἶτ ἐξετύφλωσεν αὑτόν. 
εὐδαίμων ἄρ᾽ ἦν, 

εἰ κἀστρατηγησέν γε μετ’ Ἐρασινίδου. 
ΕΥ̓͂. ληρεῖς " 

41. καὶ μὴν, μὰ τὸν Δί᾽ 
ἐγὼ δὲ τοὺς προλόγους καλῶς ποιῶ. 

οὐ χατ᾽ ἔπος γέ σου κνίσω 

τὸ ὁῆμ' ἕκαστον, ἀλλὰ σὺν τοῖσιν ϑεοῖς 
1155 ἀπὸ ληκυϑίου δοι τοὺς προλόγους διαφϑερῶ. 

ΕΥ̓͂. ἀπὸ ληκυϑίου σὺ τοὺς ἐμούς; 
41. δ ἐλ [ὦ 

ἕνος μονου. 
»- ᾿ δὲ ὌΑΥΝΣ ΜῈ , [7 

ποιεῖς γὰρ οὕτως, ὥστ᾽ ἐναρμόττειν ἅπαν, 
Ἔ χαὶ κωδάριον, καὶ ληκύϑιον, καὶ ϑυλάκιον, 

1180. ἦν ἀϊοίαπι ρύοὸ ἦν ἂν, 
γάς ῬΥο γαΐϑδθέ. οἵ. 458., 819. 

1181. Ἐ ρασ. εἷς τῶν περὶ ΄46γί: 
νουσαν στρατηγησάντων͵ δυστυχής. 
ἀπέϑανε δὲ δημοσίᾳ, οὑτός τε καὶ 
οἱ ὑπομείναντες. Θράσυλλος, Πε- 
ρικλῆς » ᾿᾿φιστοκράτης . Ζιομέδων, 
ὥς φησι Φιλόχορος. “]ημήτριος δὲ 
φησι; περιττότερόν τι γενέσθαι 
τῷ Ἐρασινίδῃ, τὸ καὶ κλοπῆς κατο- 
ηγορηϑῆναι τῶν περὶ Ῥλλήσπον- 
τον γρημάτων. 8. οἴ. 38.. ΚΘΠΟΡΗ. 
ΗΙϊϑι, δου, 1, 5, 16. οἱ Ἰθίάθπι σᾶΡ. 
ἡ. -- ὨΤοΙ  αἰΐθαι ἸΓΟΠΪοΘ: Π8Π 
ΤηΪΠΙΠ6. ἰιισϑϑὲ Ῥθαῖιιθ, δ1 ὉΠπὶι5 
ὙΠ] Οστ τι δι] 5οὶ.ς 86. 

1138. κνίσω. οἷ, 1163. 6. τιοτὶ 
ἐπὶ δἰπιρσ ἐς ξήφ τι μχιμτιῳ μο ἀφ ι6 
αἴοσεμπι υνοὐϊοαθο. Β. 

1185. ἀπὸ λη. γρεγ ἀπιρμἤϊαπι, 
Ἷ. 6. 118, τἱὖ νϑύβίριιβ ὑπὶ9 ΡΥ ρὶ 5 
Ἰπ  θγοίαηι δια ἀ6 δηιρι}}8, 
νῈ] 51η}}}} σ᾿ μα }Π1π5 ΡΥΘΙ1,), νθ- 
ἴπξ που ληκύϑεον ἀπώλεσεν, αιοά 
ποπλϊηδίϊνο Ἰπποΐπηι ΡΘύβοηδΘ 
56. γαοὶ βδθηϑιπι ἱπδρίιϊπι Πᾶ- 
Βεῖ. πλΐβθυηι ργοξθοίο 1πα ρθη - 
σι ἰδηΐο ἱμρθηϊο δΥΠΙΠοΐμμη ! 
ΔΙῚ 515 πο Εἰπτὶρίοπι πηοῦο, 
βεὰ αποπινῖα μοδίδῃην οϑν]]]8- 
Τί ροβϑίβ, ΨΘΥΡῚ σδιιθϑα ϑορῇο- 
ΟΙδπι, δὶ 80 υ085 Α]8ς, 4, Αἴαντος, 
ἔνϑα ληκύϑιον ἀπώλεσεν, Ἐ], 
6. αὕτη δ᾽, Ὀρέστα, ληκύϑιον 
ἐπώλεσεν, Οδα. ὙΤυγ, 4. πόλις 
δ᾽ ὁμοῦ μὲν ληκύϑιον ἀπωώλε- 
σεν, οἱ δραα Ἰρβαπι ΑΘΒΟΠΥ πὶ 
Ῥγοπι, 7. τὸ σὸν γὰρ ἄνϑος ληκύ- 

ϑιον ἀπώλεσεν, ϑορέ. δα ΤΊ] 6Ρ. 
6. ᾿Ετεοχλέης ἂν ληκύϑιον 
ἀπώλεσεν, Ῥεχβ. 190. τίϑησι. χή 
μὲν ληκύϑιον ἀπώλεσεν εἴο. 
ααθηηδάπηο ἀτπὶ π05 σιοπάδβηι 860- 
Ἰθϑοϑηΐι]οβ ΘΡΥ]Ο5 γζοίοοῖ ΟΑΥ̓ΠΊΘΙῚ 
111π4., οἱι8 Ἰηϊῦην θοῦ ψ]5 ἰολκ 
ἀμ πιοίτιον Βίοίολμο, ἴα ἀδοδηΐαυθ 
Δι αἰ ν] Πλι15, τὰῦ σα 118 ΟΠ σ,ΟΥΙ νϑυ- 
501 50}])1 ογθηΐ, αιοᾶ ννοίβϑίιις 
5616] οἱ αρίο ἰἴοοὸὺ αἰχίξ, αας {{ππ- 
ἄς Βεῖτι οπέξιγοί : νϑὶιδ ροῦδία βουῖ- 
Ῥβ κα ἄαπι αἰ εἰἐπι Οεοέγαϊίολα 
Εἰπ ἢ αολοτι αἐδοπιίοδ., ἰϑστὶ οαπθ- 
Ραηΐῦ 7α ἄαπι αμ8 ἄθπιὶ σοϑέγαϊϊολο 
1)α5 {ϊιξο Βοῖτι ἐπέξιρθῖ; ααοα 1118 
ΠΛΪγΘ. 4πᾶπὶ ἔδοθίιηι 6556 νἱ6Ρα- 
ἀπ. ποΟΡὶ5. 1η511}51551Π1|11Π1. Ἀθοίθ 
ἰβίταν Επγρίάθ5 τουτὶ τί ἣν τὸ 
ληκύϑιον; φμΐά λοο τοὶ 6529 φιιά 
δὲδὲ νεἱξ ἀπιρμίΐα ἔδέα ἐμα ἢ παϊγοῦς- 
σιιθ 58Π6, ΥἱγῸ8 αιιοσάδπι ἀοο ϊθ- 
Β΄ ΠΊΟ5. Θ᾽ α5Π10 1 πιισὶθ Ρομ 5 δᾶ- 
ἄἀογθ ἰπιογργθίαπαο, 

1186. ἀφ᾽ ἑνὸς μόνου ληκυϑίου, 
Ἷ, 6. ὯΠἅ ΔΠΊρΡ11118, 56 οπιπθβ Επι- 
Υἱρὶ ας. ρυόϊοροβ ρϑγαϊεισγιιηι 6556 
αἱοῖε. 

1138. ποι 11 π|8 915 4πϑιη ΡοΥ- 
ΒΟΩΏΟ δηποῖ, δα Ἐπιτὶρ Με, 150. 
ἀθρυανϑίϊομῖθ Ὄχρϑύβ νυἱάθιῦ 6558 
Ηΐς νϑυβδίοι!β., οὐτηὶ νὸχ ϑυλάκιον 
ΡΥοάιιοαῦ ρυΐηιαπι, πθῆτπθ βοϊνὶ 
ΒΟΙθαὶ 18η}}}1185 Θχίγθπιο ἰοοῦ 56 η8- 
ὙΠ], γϑοῖθ, Ὡἱ ἔβϑ!]οῦ, ΑΠρ]ι5 Θσιι- 
αἰἰσδίπιιι5 ϑύλακον : Ἰἰάαχιιθ τϑρϑ- 
Ὑ1556 αἴσαβ ἴπ οοαᾷ, ϑ5ιι5 θ0}Π0}18- 
δἴθιι., οἰ]ι8 μᾶθα θχίδὲ δηποίαίϊο : 
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ἐν τοῖς ἰαμβείοισι. δείξω δ᾽ αὐτίκα. 
1140 ΕΥ̓.ἰδού. σὺ δείξεις ; 

4]. 

21. 
φημί. 

καὶ δὴ χρη λέγειν. 
ΕΥ̓͂. Αἴγυπτος, ὡς ὁ πλεῖστος ἔόσπαρται λόγος, 

ξὺν παισὶ πεντήκοντα ναυτίλῳ πλάτῃ 
» ’ 
Ἄργος καταδχῶν... 

41. ληκύϑιον ἀπώλεσεν. 
ΕΥ̓. τουτὶ τί ἦν τὸ ληκύϑιον; οὐ κλαύσεται: 

{145 41. λέγ᾽ ἕτερον αὐτῷ πρόλογον, ἵνα καὶ γνῷ πάλιν. 
ΕΥ̓͂. Διόνυσος, ὃς ϑύρσοισι καὶ νεβρῶν δοραῖς 

καϑαπτὸς ἐν πεύκαισι Παρνασδὸν κάτα 
πηδᾷ χορεύων... 

41. ληκύϑιον ἀπώλεσεν. 
21. οἴμοι. πεπλήγμεϑ᾽ αὖϑις ὑπὸ τῆς ληκύϑου! 

1150 ΕΥ. ἀλλ οὐδὲν ἔσται πρᾶγμα" πρὸς γὰρ τουτονὶ 
τὸν πρόλογον οὐχ ἕξει προσάψαι λήκυϑον. 
οὐκ ἔστιν ὅστις πάντ᾽ ἀνὴρ εὐδαιμονεῖ" 
ἢ γὰρ πεφυκὼς ἐσϑλὸς οὐκ ἔχει βίον, 
ἢ δυσγενὴς ὦν... 

41. 

ποιεῖς γὰρ οὕτως. οὕτω γὰρ 
τοὺς λόγους ποιεῖς, ὡς πάντα προσ- 
δέχεσθαι" ὅτι μικροπρεπὲς τὸ κω- 
δάριον. οὐχ οὕτω δὲ ϑύυλακον" 
ἀλλ ἐάν τις ποιήσῃ ϑυλάκιον, 
ἐγχωρεῖ. 

1140. ἐδού. νοχ σοπβεηϊθη ϊς, 
1ὰ τὧὐ ἢαϊ, Ἰδπιαιιθ δ]ΐτπὶ ῬυοἹο- 
δπι ταοϊξϑίν, οἵ, 448,, 605. 

1141. Ἐχ Ατομοῖδο Επτχίρίαϊ8 
Ῥυϊποίρίνμα., αὸ αφαΐϊάδπι ἀἸχουιηΐ, 
ἰθβία ὅ.}0]. 6. νίὰθ ἔγαρτη. Επὶι- 
αἱ]ρ. Αὐομο]αὶ 1. Β. 

1146. ὙὝψιπύλης ἡ ἀρχή. --- 8, 
1147. καϑαπτὸς, ἀρέμ85 ἡπάμ- 

ἐμ8 5 φαοὰ εα ϑύρσοισι ΡΘΥ ποῦ 
ἤραγα πρὸς τὸ σημαινόμενον. πεύ- 
κῆσι ΒΥ. 6 ΠΊΘΙΡΥ, οὗ, Α]οΚ, δὰ 
Ῥμοθη. 69, 

1148, προσήρτησετὸ λη5. ἀπ ώ- 
λεσεν. τὸ δὲ λοιπὸν τοῦ ἰάμβου 
(8ρ. Ἰρβυπι Ἐπιγΐρ.) πα ρϑένοιβ 
σὺν Ζ“ελφίσιν. 8. 

ληκύϑιον ἀπώλεσεν. 

ει 
1150. ἀλλ᾽ ο. ἔξ. πρ. αὲ ἤοο πιὶ- 

Διὶ ογῖς γιοβοεϊὲ. ᾿ 
1154. ἢ δ. ὦν. τὸ λοιπὸν τοῦ 

ἰάμβου πλουσίαν ἀφοῖ πλά- 
κα. ἐκ Σϑενεβοίας δὲ ἡ ἀρχή. δια- 
βάλλει δὲ τὴν ἡμοειδίαν (2) τῶν 
εἰσβολῶν τῶν δραμάτων. (νβύθου 
τ ΠΟ ἴρ58 581185 1ῃ1}]]Ἐχευῖ 8.) 
ὑφέσϑαι δὲ ὑποχωρῆσαι, εἶξαι, 
πυποχαλάσαι, ἐνδοῦναι. (τπϑίαρῃογα 
Δ 115, 4υΐ Ὠϊεπη6 1Ἰηϑίδηϊθ ο0π- 
ἐγάπαης νεἶα. ὅόρῃ. ΕἸ. 511. νῦν 
δ᾽ ἐν κακοῖς μοι πλεῖν ὑφειμένῃ 
δοκεῖ, ὉΡὶ να, 85.101. Ε Κ. 939.) 
8, ΝΙοοβίγαϊι5 Οὐοπιίοιιβ 4ρ, ϑίοβῃ. 
ϑέσηι, 108., χαοπθηΐθ, ΒΕΥΒΊΕτο : 
οὐκ ἔστιν ὅστις πάντ ἀνὴρ 
εὐδαιμονεῖ Νὴ τὴν ᾿4ϑηνᾶν, 
συντόμως γ᾽, ὦ φίλτατε Εὐριπίδη, 
τὸν βίον ἔϑηκας ἐς στίχον. εἰ τ. 
Ρ Πα 1θ᾽άθπι ϑογπηι. 106, ὅταν 
ἀτυχεῖν ὅσοι συμπέσῃ τι; δέσποτα, 
Εὐριπίδου μνήσϑητι, καὶ ῥῴων 
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1155411. Εὐριπίδη... 
ΕΥ. 
Ζ1. 

τί ἐστιν; 

4ΦΡΙ ΞΘ ΝΘ ΣΦ 

ὑφέσθαι μοὶ, δοχεῖ" 
τὸ ληκύϑιον γὰρ τοῦτο πνευσεῖται πολύ. 

ΕΥ̓͂. οὐδ᾽ ἂν, μὰ τὴν Δήμητρα, φροντίσαιμί γε" 
νυνὶ γὰρ αὐτοῦ τοῦτό γ᾽ ἐκκεκόψεται. 

21. ἴϑι δὴ λέγ᾽ ἕτερον, κἀπέχου τῆς ληκύϑου. 
1160 ΕΥ.Σιδώνιόν ποτ᾽ ἄστυ Κάδμος ἐκλιπὼν, 

᾿Δγήνορος παῖς... 
41. ληκύϑιον ἀπώλεσεν. 
“1. ὦ δαιμόνι ἀνδρῶν, ἀποπρίω τὴν λήκυϑον, 

ἵνα μὴ διακναίσῃ τοὺς προλύγους ἡμῶν. 
ΕΥ. 

ἐγὼ πρίωμαι τῷδ᾽ ; 
21. 

τὸ τί; 

ἐὰν πείϑῃ γ᾽ ἐμοί. 

1166 ΕΥ̓. οὐ δῆτ᾽, ἐπεὶ πολλοὺς προλόγους ἕξω λέγειν, 
ἵν᾽ οὗτος οὐχ ἕξει προσάψαι λήκυϑον. 

Πέλοψ ὁ Ταντάλειος εἰς Πίσαν μολὼν 

οαῖσιν ἵπποις:.. 

41. ληκύθιον ἀπώλεσεν. 

ΨΙΙΣ ὁρᾷς, πθθοηφεν αὖϑις αὖ τὴν λήκυϑον. 

1170 ἀλλ, ὦ ᾽γάϑ᾽, ἔτι καὶ νῦν ἀπόδος πάσῃ τέχνῃ" 
λήψει γὰρ ὀβολοῦ πάνυ καλήν τε κἀγαϑήν. 

ΕΥ̓͂. μὰ τὸν 4, οὔπω γ᾽" ἔτι γὰρ εἰσί μοι συχνοί. 

ἔσει" οὐκ ἔσειν ὅστις πᾶνε. 
ά. εὐ ὃ. 

1155. ἴΐϊὰ ρυίπηιβ Κ. 001 μετ- 

ῬΟΥΔΠῚ δοκεῖς. 
1156. πνευσεῖται. νιάθ ἘΕἸ- 

ΒΟμουϊ Απίπι. δα Ὑ Έ]1ου, δύ, ΡῪ. 
ὦ, Ῥ. 8δσ. 428. δὲ Ματ. δου. 50: 
Ρ. 514. 5εψι. Β. 

1157. νὴ τὴν “ἡκμ. οἵ. ή9, 10- 
40] νἹάδιαν,, αὐ μεμνημένος: Υἱᾶδ 
867. 56χιι. δἰς. 

1158. τοῦτο, τὸ ληκύϑιον. 
1160. 1πἰππὶ ῬΠΥΥχὶ ΡΟβίθυτο: 

Υῖβ. τ πιο 5... 
1163.ὄ τὸ τ ὍΕ 2 ς 
1105. ἕξω. τηα]ηι ἔχω. ἕξω ξουϊς 

Ρϑβἶδβθ υἱάθητ, αξ ἔξει. οἵ. 1172. 
1168. ὃ. ἱππ. τὸ δὲ λοιπὸν τοῦ 

άμβου Οἰνομάου γαμεῖ κό - 

ρην. ἐφιγενείας δὲ τῆς ἐν Ταυ- 
ροις ἡ ἀρχὴ αὕτη. 8. δΥριιπιδηῖϊα 
ΠΥ ΠῚ ξαἸ]αυτιπ) ἘΠΙΥῚΡ]α 5. ν]8 6 
δΡ. Ἰρϑιιπι δὲ πε ο]οσο5. 

1170. ἀπόδος, 5οῖνθ, στ ΘΥα 
Ῥύδί ΑἝβοθυ]σ ΡΥῦ δηρμ}]8. 
οἵ, 265. τλῖπῖι5 ταοῖθ ΒΥ. 6 πΙΘΠΊΡΥ. 
ἀπόδου, στοηᾶθ,), ἀτιαϑὶ νϑηάδυα 
ἈΠ Ρ.Π]8 τὴ 71 0 ΘΑ ΓῸΤ ΔΟΘΟΠΎ Ϊτι5, οἷὰ- 
7115. π1ΠῚ] Ἰπΐογοδῖ 1ἃ ἔβοθυθ. 
171 λήψει, δπιδ5, αἅτι0 56 511 

ΑἸοὶ βοϊθὲ λαμβάνειν οἱ καταλαμΞ: 
βάνειν: νϊᾶ,, φιαθπι ᾿διιάαὶ, ΟΥδδν: 
δὰ Τιιοίαη. ἵ. 4 Ρ Θ58: εὰ. Απι- 
βἰθιοά. --- καλ. τε παγ.- ξουμλ!α 
εἴ ν]ρὸ τιβϊαία,, δὲ ἸΠΡΥΪη115 80- 
ογδίϊοα ; ϑοουδίϊοιβ διιΐθπι ἘΜ] ρ]- 
465, 4ιιθι δο ποιηΐηθ πὶς χτἰαοτὶ 
Ῥαΐαῦ ὙνΘΙΟΚΟΧΗΒ. 
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ΕΥὙ. 

117 

ϑύων ἀπαρχάς... 
“21. 

21. 

ΕΎΥ. 

129 

Οἰνεύς ποτ᾽ ἐκ γῆς... 
ληκύϑιον ἀπώλεσεν. 

ἔασον εἰπεῖν πρῶϑ᾽ ὅλον μὲ τὸν στίχον. 
Οἰνεύς ποτ᾽ ἐκ γῆς πολύμετρον λαβὼν 

στάχυν, 

ληκύϑιον ἀπώλεσεν. 
9 φ 

μεταξὺ ϑύων; καὶ τίς αὖϑ' ὑφείλετο; 

ἔασον, ὦ ᾽τᾶν᾽ πρὸς τοδὶ γὰρ εἰπάτω. 
Ζεὺς, ὡς λέλεκται τῆς ἀληϑείας ὕπο... 

{180 111. ἀπολεῖς" ἐρεῖ γὰρ ..ληκύϑιον ἀπώλεσεν." 

τὸ ληκύϑιον γὰρ τοῦτ᾽ ἐπὶ τοῖς προλόγοισί σου, 
σ΄ ΝΥ νὰ ἈΝ" τὰ ᾿ - 3 - 93, 

ὥσπερ τὰ σῦκ ἐπὶ τοῖσιν ὀφθαλμοῖς, ἔφυ. 

ἀλλ᾽ ἐς τὰ μέλη, πρὸς τῶν ϑεῶν, αὐτοῦ τράπου. 
ΕΥ̓. καὶ μὴν ἔχω γ᾽, ὡς αὐτὸν ἀποδείξω κακὸν 

1188 μελοποιὸν ὄντα, καὶ ποιοῦντα ταῦτ᾽ ἀεί. 
ΧΟ. τί ποτε πρᾶγμα γενήσεται: 5]. ἐπῳδ. 

φροντίξειν γὰρ ἔγωγ᾽ ἔχω, τίν᾽ ἄρα μέμψιν ἐποίσει Ῥτὶ. 
ἀνδρὶ τῷ πολὺ πλεῖστα δὴ 51. 

καὶ κάλλιστα μέλη ποιήσαντι τῶν ἔτι νῦν ὄντων. 

1190 

1173. Οἷν. ποτ’ ἐκ γῆς. ἔστι 
μὲν ἐκ Μελεάγρου μετὰ ἱκανὰ τῆς 
ἀρχῆς. ἢ δὲ ἀρχὴ τοῦ δράματος 
Καλυδὼν μὲν ἥδεγαῖα Πε- 
λοπίας χϑονός. τὸ δὲ λεῖπον 
τοῦ στίχου οὐκ» ἔϑυσεν (ἐν μ έ- 
ρει) ᾿ἀρτέμιδι. ᾿ 

1177. ὑφ., δρϑίιπξ, βαξαγαῖιβ 
Εϑῖ, 

ἐ 1179. ελαν ίππης τῆς σοφῆς 

ἢ ἀρχή. 8. 
ἣ 1180. 1 Ῥαγΐβ. π14]6 4111: ΤΡ υὶ 
ἀπολεῖ ο΄. ἙἘπιτὶρ. ΟΥγο]. 535. ἀπο- 
λεῖς" δὸς οὕτω, εοπίεαδ: ἀα 5ίο. 
ϑόρἢ, ΕἸ, 788. ἀπολεῖς οἷς... τὲ 
5680]. : ἀποκναίεις με, φησὶν, ἐν 
τοῖς αϑεραπεύτοις παρηγοροῦσα. 
ϑοάθπι ββηδιι αἰοίτιν ὀλεῖς Επτὶρ. 
Οτεβιὲ. 155. οὗ, Μαβρταν. δὰ Ηἰρ- 
Ροΐγι. 828. 

1182. Ἰοοὶ Βιὔπ5 πιοηιϊηϊξ ῬοΪ]- 
ΔΒΙΒΤΟΡΠΑΝΕΒ ]. 

88.,) 2 6]. 

ϑαυμάξω γὰρ ἔγωγ᾽, ὅπη μέμψεταί ποτε τοῦτον ρμτὶ. 

1ὰχ 9, 65. ἀθ βρη σαλοηθ αἰιΐθ πηι 
νοσαθ σῦκον, 4τ8 τἰοὰ5 ΡΔ]ρ6- 
Ῥγαγημα ποία, εὖ ἢ, 1., νἱ6 Εοδ- 
βίαὼπη. Οθοοη. ΗἱρροοΥ. νυ. σύκον. 
(Ρ. 5938.) Κ. Ηδϑευοι. σῦκα τὸ ἐπὶ 
τοῖς βλεφάροις νόσημα, ὅ τινες 
σύκωσιν. 8. 

1186. {ἰπιὲὲ ἘπΥΙρΙαΙ ΟΠοτιϑ 
ῬΥορίθυ δχοαι]θηίϊαπι σαΥΠαϊ λα 
ΟΠ Υ  ΘΟΥ 1, 

1187. ἰἰα Βαγοσο., (δπίδρυ. 1.» 
Ῥαγΐβ. Π1η4., τι δουλθὶ 7υ 5:1: (ὐδῖ5- 
ξοτὰ, δὰ Ηερ]ιδοϑί. ρ. 808. νι]θὸ 
μέμψιν γ᾽ ἐπ., σοτταρίο νϑύβα. 

1189. τοπλογα ΒΘΏ1], οἱ ΘΟ δἰδέογά. 
1.1. τῶν ἔτι νυνὶ, ἀε]οῖα νοοσθ ὄν- 
των, αἴιαὰπὶ Οδἰσίογα, πϑβοῖο 4ιὰ 
Υαῖοη6 νοῦ ρ᾽] Οσϑθπη αἰ] 8 1. ΒΡΟῚ- 
ἀθιι5 βχΐγθῃιο Θ᾽ ΘΟΠΘΟ ιἰδιιγμαῖιβ 
Ῥτο ἰδῆρο 1811 παραὶ ἱηβο]ιὶ, 
νἱαα, Μειχ οἱ, 
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Ἵ » ΄ ΕΣ 
τὸν βακχεῖον ἄνακτα, καὶ δέδοιχ ὑπὲρ αὐτοῦ. 

ΕΥ̓͂. πάνυ γε μέλη ϑαυμαστά. δείξει δὴ τάχα" 

ΑΡΙΣ ΟΦ, Ν ΟΥ̓ Σ 

ἃ5.; 

ῷ Ῥίιοι. 

. Ὁ» 

εἰς ἐν γὰρ αὐτοῦ πάντα τὰ μέλη ξυντεμῶ. 
21. καὶ μὴν λογιοῦμαι ταῦτα, τῶν ψήφων λαβών. 

(διαύλιον προδαυλεῖ τις.) 
1195 ΕΥ̓ Φϑιώῶτ᾽ ᾿ἀχιλεῦ, 3 - τί ποτ᾽, ἀνδροδάϊκτον 

3 ’ 2 γ 

ἀκούων, ἃ. ἴγ. ", ἀλλοιόστροφα. 
ἰήκοπον οὐ πελάϑεις ἐπ᾿ ἀρωγάν; ἀταρμίθν. Ἱ. 
Ἑρμᾶν μὲν πρόγονον τίομεν γένος οἵ πε- 

οὐ λίμναν. παχᾶπη. Ποῖ. 
ἰήκοπον οὐ πελάϑεις ἐπ᾿ ἀρωγάν. ἀμιρμῖρτ. 1. 

21. δύο δοι κόπω, «ἰσχύλε, τούτω. 

1900 ΕΥ̓ κύδιότ᾽ 'Ζχαιῶν, 
᾿“τρέως πολυκοίρανε, μάνϑανε, παῖ. 

ἃ. ῬᾶΓ. 

ΓΝ 

ες ἃ. 

ἰήκοπον οὐ πελάϑεις ἐ ἐπ᾿ ἀφωγάν. Δα Ρ ΠΙΡτ.ἵ, 
21. τρίτος, «ἰσχύλε, σοὶ κύπος οὗτος. 

1191. τὸν β. ἄνακτα. τὸν 4ἰ- 
σχύλον, οἷον τὸν ἄριστον μελο- 
ποιὸν; τὸν ὥσπερ ἐκβαπχε ὕονταὰ 
ἐν τῇ ποιήσει. ὃ γὰρ υριπ. ἔρχε- 
ται ἐπὶ τὰ μέλη αὐτοῦ. 8. Αεβοῦυ- 
Ἰὰπι 4151 σόβθπι ἴῃ ΑΥῚΘ ἰΥᾶρ108, 
5611 ΤΥΔΡΊσΟΥλ, αὐ να πιῖι5, Τῃγο- 
πὸ ἰηπβἀθηΐθηι, 15 νϑύρὶβ βχού- 
ταὶ ὉΠΒοσι5 ἢ. 1. εἱ Βαοσολίωπι ἴπ- 
ἂθ νοσεῖ; αποπιοῦο “ονυσιακοὶ 
ἰοῦ οἱτπι ΠΙβΊυΟμ 65 80. ΟΥδθοοβ, 
σαοά ἴῃ Βδοοῦϊ πομούθηι ἰγαθοῦ- 
αἀἷδθ δἰηΐξ σϑρϑυΐδα δὲ 1ηϑυταΐθθ 
εἰς. 8. 

1193. εἰς ἐν ξυντεμῶ, ἴπ πἰπτιπὶ 
σοπίγϑἤδπη, σΘη ΟΠ ΘΠ ΘΧ 115 ἔδ οΙ 81. 

1194. λογ. ἀπαριϑμήσω, ψηφί- 
σω. ἐπεὶ προεῖπεν Εύριπ. εἰς ἕν 
συγκεφαλαιώσομαι αὐτοῦ πάντα τὰ 
μέλη. --- 585. Ἰμορῖάθ Ββοομιιβ ἀἸοῖυ: 
ἔγαρσπιθηΐα ΟΔΥ πε πτιπλ Π] 6] ΘΟΥ̓ πὶ 
ΑΘΒΟΒΥ ΠΣ σοπιριΐαθο., 511π|115. ΟᾺ]-- 
οὐ] 15. ΤΙΡίοθη αἸδι!οπ δοοὶμϊζ, τοῦ 
ῬΥγϑθθαΐ γοοβ 5θῆιιθη5 ΠΊ6]05. Β, 

1195. 5641. τοῦτο ἀπὸ τῶν πρέ- 
σβεων πρὸς ᾿Δχιλλέα Αἰσχύλος πε- 
ποίηκεν. ἔστε δὲ ἐκ ὶϊυρμιδόνων. 
(υ148. ὙγΡΙοκεσὶ 7γἠορία ἐς 46- 

ἃ. ΡΆΓ. 

δοΐγίμς Ὁ. 417.) προφέρει καὶ Εὐ- 
ριπ. εἰς γέλωτα ἄλλα ἐξ ἄλλων δρά- 
ματα (Βε. δραμάτων) συναγαγών" 
διὸ καὶ ἀσαφῆ : μίαν. ἁρμονίαν 
οὐκ ἔχοντα. οὐκ ἄῤα τὰ μὴ ξυνετὰ 
ξητητέον. ἀνδροδάϊκτ ον δὲ τὴν 
ἀνδρῶν φόνον ποιοῦσαν. τὰ δὲ 
τοιαῦτα εἴδη καλεῖται ἀλλοιόστρο-- 
φα, ὡς Ἡφαιστίων (κεφ. δ΄. ν. 
197. θα. Οαϊκἔοτγα.) φησὶν εἷς. 8. 
ν ΥΡ15 ἑἐήκοπον - ἀρωγὰν οὕ τηοχ 
τΙαΐο]ο ᾿ἰσῖο φλαττοθϑραττοφλατ- 
τόϑρατ Ἐπιυῖρίθ5 τ] οἱβοίτισ Α6-- 
βου ]οιιπι 1Ππ4 ληκύϑιον ἀπώλε- 
εν, οὐ νίσθπι γϑααϊέ. 

1197: ἐκ τῶν Αἰσχύλου Ψυχα- 
γωγῶν. προφέρεται δὲ οὐκ ἐφεξῆς 
τὰ αὐτὰ μέλη αὐτοῦ, ἀλλ᾿ ὡς ἕτυ- 
χὲν ἄλλο ἄλλοϑεν" καὶ ἐπιλέγει τὸ 
ἑήκοπον, κυρίως ἐκείνων τῶν 
ΣΡ ὃν τοῦ Φϑιώτ᾽ ᾿ἀχιλεῦ. 

1900. ᾿Ιρίσταρχος καὶ ᾿ἀπολλώ- 
νιὸς" ἐπισκέψασϑε; πόϑεν 
εἰσί. Τιμαχίδας δὲ ἐκ “Τηλέφου 
Δἰοσχύλου. ᾿᾿σκληπιάδης δὲ ἐξ ἴφι- 
γενείας. ὃ. 



- ΒΑΤΡΑΧΟΙ 

ΕΥ̓. εὐφαμεῖτε, μελισσονόμοι, 
δόμον ᾿ἀρτέμιδος πέλας οἴὔγειν. 1905 
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(1. {τ΄ δ᾿ 

ἃ. Ῥᾶϊ, 

ἰήκοπον οὐ πελάϑεις ἐπ᾿ ἀρὼγ ἄν. ἀχτηρ ΠΥ. ἐ. 
κύριός εἶμι ϑροεῖν ὅδειον κράτος αἴσιον 

ἀνδρῶν. Ἠδχαιπη. ποτ, 
ἰήκοπον οὐ πελάϑεις ἐπ’ ἀρωγάν. ἀὐιρμῖθτ. . 

21. ὦ Ζεῦ βασιλεῦ, τὸ χρῆμα τῶν χόπων ὅσον! 1. ἐγ. 
12:10 ἐγὼ μὲν οὖν ἐς τὸ βαλανεῖον βούλομαι" 

ὑπὸ τῶν κόπων γὰρ τὼ νεφρῶ βουβωνιῶ. 
ΕὙ. μὴ, πρίν γ᾽ ἀκούσῃς χἀτέραν στάσιν μελῶν 

ἐκ τῶν χυιϑαρῳδικῶν νόμων εἰργασμένην. 
41. ἴϑι δὴ πέραινε, καὶ κόπον μὴ προστίϑει. 

1916 ΕΥ̓ ὅπως Δἀχαιῶν δίϑρονον κράτος, Ἑλλάδος 
ἥβας, 85.591. Π. οἵ ἃ. Ῥαν. ἀλλοιόστ. 

1904, μελεσσ. οἱ διανέμοντες 
τὰ τῆς πόλεως, ἢ οἰκοῦντες ἐν τῇ 
πόλει. 8. πος 5 πο ο ἔγχεϊ ΠοΡ ΘοἸ. 
ἴη ἀϊξδδουῖ, 1. ὧδ πιυϑίθυ: οὐ 11Π| 
ΕΠοιςίη. σγδαάϊθιιβ, 561] οστι5, Π 1 ηα. 
δρυὰ ἰρβαπι ΑΥΙΒΓΟΡ ΘΠ μῚ 5071- 
ἊΣ πολισσονόμοι, υοά 5816 
δρῖββθ νἱάρίισ ὅοῃο0]. ἴῃ διιϊ5 
ἜΧΘπιρ]αυθιι5. βεὰ αιιδαύαβ, αιϊὰ 
τοὶ δἱὲ πολισσονόμοις αἴιπὶ ἴθ Π}010 
Ὀίδηδθ. τϑοῖθ τηθὸ Ἰμπαϊοίο ΒΥ: 
»»μελισσονόμοι Ξιιπῖ ΜΘ] 155 ΔΎ 11, 561 
βδοογσάοίιπὶ Ὠίδπδθ, Ρυϑεβίαββ, 
ΠῊ]ΠΘΥῸ5 ἔαϊϊ αἰ σα5, 486 1π ἰθηι- 
ΡΠ 5 πηϊησίγαθαηξ, μελίσσας αἰοῖα5 
ζα 1556. ποίιηι δϑι." να6 ὅρ. δά 
Οὐδ} 1πι., Πγπιη. ἱπ ΑΡΟ]]. 110,, 
ΟΥ̓θιιζθύ. ϑύη00]. 4. Ρ. 883. 56ᾳιι. 

1907. ὅδιεον. ὅσιον οἀ 4, δηίθ8 
ΒΥ. σογγθοίιπη 6χ Αθϑοῦυ] Αν, 
104. (αὶ παδο Ἰϑσιηΐμγ) εὐ Πἰργο 
Ἀν. Τυιὰ. 

1209, 5ἷσ Ρ΄δπθ Νοϑβίθυ, πιοῆθη- 
16 Β6,, ΝῈ. 1,, πἰδὶ φιοα νυκτῶν 
Ῥτο κόπων Ἰθὶ Ἰϑρίζαγ, αὐχτξ διαΐ πὶ 
κόπους φῬγορίεγ νόσὰρ. ἑήκοπον. 
1910.βούλομ αι. 5 ᾽ π 6 ]Π1ρ᾽τιν 

τρέχειν διι εἴτα !6. Ρ]ιὶ, 958. ἐς 
τὸ βαλανεῖον τρέχε Β6. Μι3. Μαιῖο. 
ὕ, ροβὲ βούλομαι αἀαάϊε ἀπελϑεῖν. 
- Κ, -- 6 διιι5 νϑυθὶ οἱ βἰπιΐ-- 
Ἰΐτιπι ἔγοιιθηι5βίπγα εἰ Πρϑὶ --- νἱα, 
Ἰ)οτν}}, δὰ ΟΠματῖς, ρ. 796. 5666. ΒΥ, 

1211, βδηβιιβ εβὲ εχ διῃριραϊαὶθ 
ἕασοίιι5: Ργὰθ κόποις (ΙΑ οσίριι8) 

Υ6η65 πῃ] ἱπεππιπογιηΐ, Β, 8,:; 
βουβωνιώ δὲ φλεγμαίνω τοὺς βου- 
ὥνας. 

1912. στάσιν μελῶν. στάσι- 
μον μέλος, ὃ δουσιν ἱστάμενοι 
οἱ χορευταί. 8. ἔγιιδῖγα ποηπα]}]}ξ 
πρίν γ᾽ ἂν ἀκ.: νὶἀ6 Μαῖῃ, στ. 
δτ. ὃ. 522. ἀ6 στασίμῳ μέλει Ατἱ- 
διοὶ, Ροδι, 12. 

1218. ἐκ τῶν κιϑ. νόμων. 
Τιμαχίδας γράφει, ὡς τῷ ὀρϑίῳ 
νόμῳ κεχρημένου τοῦ Αἰσχύλου, 
καὶ ἀνατεταμένως. 8. κπιϑ. νόμων 
διιοίου δχυ 1556 ΤΕΥΡΆΠα6Υ ἃ ΡΠ], 
ας Μιιβῖοα ρ. 1152. (1. 10, Ρ. 652. 
βθαι, δα, Βι 6151.) δἰ σαι ἀϊοϊταγ, ἡ 
ἰμίθυ 405 χιϑ. νόμους Ἰοσιπα Πᾶ- 
Ριυϊξ, «πὶ Δρρβι]αΐιιβ δὲ ὄρϑεος 
νόμος, 8ἃὉ δοάρθπι Ρ]ιῦ, πιθηλογα.- 
5 ρΡ. 1184. (1, 10. ρ. 658. εοα. 
Βι6]51Κ.).. δὲ ψιιο ἀϑαϊ ΑΘΒΟ ΒΥ ]ιπι 
α Τίπιδομίαβ ἔγααᾶὶ ἀοσοδὲ ἢ.]. 5010]. 
ἀε πυῤῥίχης 5α!ἰαιίοπθ., αιοα 1118 
εχίραιὶ τοὺς ὀρϑίους νόμους, ἰτααὶξ 
ΑἸπδη, 14. ρ. 681. 8). 

1215. --- Εὐριπ. ὁμοίως τὰ 41- 
σχύλου χορικὰ μέλη διεσπαρμένα 
λέγει ἐξ ἄλλων καὶ ἄλλων δραμά- 
των. τοῦτο μέντοι ἐξ ̓ “ἀγαμέμνονος. 
(109), δέϑρονον ὃὲ κράτος 
αὐτόν τε καὶ τὸν Μενέλαον. 
ἀκμὴν δὲ (μος ἰσίταγ]ορῖν 5.01101.) 
τὴν νεότητα. ἔστι δὲ ἀναπύδοτον, 
8. ἤβας ἴοτο Μ58. εἴ ἷπα, να]βο 
ἥβαν. οἴ, ἰκλάι ἱπίασρρ. 

ἊΣ 



4ΦΡΙΣΊΝΘ ὦ, ΝΟ ΤΣ 

...6. 
Σφίγγα δυσαμερίαν, πρύτανιν κύνα, πέμπει, 4α.}. 

ΤΟΣ 
σὺν δορὶ καὶ χερὶ πράκτορι ϑούριος ὄρνες, ἄα. Ρ. 
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τὸ φλαττοϑραττοφλαττόϑρατ, 

τὸ φλαττοϑραττοφλαττόϑρατ, 

1290 τὸ φλαττοϑραττοφλαττόϑρατ, 1. ἃ. 
κυρεῖν παρασχὼν ἱταμαῖς κυσὶν ἀεροφοίτοις, α5., 1. 

τὸ φλαττοῦραττοφλαττόϑρατ, 
τὸ συγλλινὲς ἐπ’ Αἴαντι, 
τὸ φλαττοϑραττοφλαττόϑρατ. 

ἢ. εἴ ἃ. Ῥραν. 

... 

αηΐ. ἃ. 

1. 4. 

1998 41. τί τὸ φλαττόϑρατ τοῦτ᾽ ἐστίν; ἐκ Μαραϑῶνος, ἢ ι. ἰν. 
πόϑεν ξυνέλεξας ἱμονιοστρόφου μέλη; 

41. ἀλλ᾽ οὖν ἐγὼ μὲν ἐς τὸ καλὸν ἐκ τοῦ καλοῦ 

1916. τὸ ,.Φφλαττ, τοῦτο λέγει 
χλευάζων, ὡς ἀσυνετοποιοῦντα. --- 
ὃ. γοδββ. σοηρασαῖ ποβίσγαϊιπι Εἰα 
Ρορεῖα, Τγαϊγμπιίαταπι, 1) αἰάεγαί-- 
αοὶ, Αὐρδίουιτα αἰπιράοτιρ, ἐμηντέ 
ἐολε. ἦθγ ἤο λεδυπιοτχιίτιο. 4αὶϊ ὯθΟ 
1ηδρίβ σοῃ)οῖς, 8 Ξοποσιπι οἷ- 
ἐμδγαθ 6556 πη] ξδιϊο θη. οἵ. 1997. 

1217. δυσαμ. τὴν ἐπὶ καχῷ 
χρόνῳ Θηβαίοις φανεῖσαν, πάρο- 
χον ϑανάτου. ταῦτα δὲ ἐκ Σφιγ- 
γὸς Αἰσχύλου. -- 5. 

1219. ὄρνις. 4116 ΑἸΠ146Π515, 
1Π ΟΠΊΘη δοσερίδ. 27 οἰοῖογ. 

1991. ἐταμαῖς κυσίν. τοῖς 
ἁρπακτικοῖς ἀετοῖς. ταῦτα δὲ ὡς 
ἀσαφῆ πάρελϑε. 8. πομ 56 126] 
Θ4Ό1]α5 σα η 65 ἈρΡρδ θυ 40 Δθϑοῖγ- 
10 πιοπδῖ 8ρ.. νειὰ Ῥσοπι. 10:0. 
Αρϑπι. 139, οἵ. 487. 

1223. -- ᾿ἀπολλώνιός φησιν ἐκ 
Θρησσῶν αὐτὸ εἶναι. 8. ΒΥ. ἴῃ 
δημηοῖ.: φμοᾶ αὐ «Ἵ)ασεπι ππιοίπιαί. 
Οομζ. Δ)ας Τιδολμρεποδϑοτιδοθαζε, 
Ὑν γε] Κου. αἱ {ὐπιίαρογαπροτι αἰ65 
“Α)α5. Ὑο55. «να αἰεβαιεὶ ἀἐπὶ Ηεἰὰ 
ἤ]ας, απο δὴ αἴοὶ ροββὶς συγλλι- 
νὲς, ἀιΒίϊτο. 1ῃ 16 }]} 16 νἹάθηίιτ Α]64- 
οἷβ σομ ΘΥΠΆ]65, δῖνα 50 οἱ, 4116 
ΑΙοὶ ΡΥὸ πηϊνουϑὶβ Οὐδθοΐβ, απο- 
ΤῸΠῚ ΠΟΥΡΌΤΑ ὈΒ]θοία 6558 αἱξ ἂνῖ- 
Ριι5. ββα δἴοοίαϊα: μβθο βιιὴΐ οἱ ρᾶ- 
ΤΣᾺΠῚ ΡΘΥΘρίοιθ, ΡΥῸ ΘΟ 5110 Εἰι- 
τἱριαϊς, ΑΘβΟΒΎΠαπι ἰγΥἹ ΘΠ 15, 

1225. ἐκ αραϑῦῦνος, Με- 

γδίποηθ., 1. 6. 6Χ Αθβοθυ ἰγαροοθ- 
α115, φιαῖα Ραρη886 δα Μδυδίπομθπι 
1η ουξαΐ  ΑΈΒΟΒΣ 5, 

1926. μον. οἷον σχοινιοστρό- 
φου μέλη, ἃ εἰπὸς ἄνδρα ὕδατα 
ἀρυόμενον ἄδειν. ἱμονιὰ γὰρ κα- 
λεῖται τὸ τῶν ἀντλημάτων σχου- 
νίον; ἥτις ὡς ἐπιτοπλεῖστον ἐν 

τοῖς φρέασιν ἀπῃώρηται. καὶ τὸ 
ᾳσμα, δ᾽ ἄδουσιν οἱ ἀντληταὶ, 
ἱμαῖον. Καλλίμαχος" ἀείδει καὶ 
πού τις ἀνὴρ ὑδατηγὸς 
ἱμαῖον. 8. 1πτο] ρὲ σϑατοα πι}]- 
1115 ΡΥΘῚΠ ΡΟρΌ] Αγ, σ΄ ἀσδοπλαμθτ, 
ναπαφονχ65. 

1297.08. ἐκ γὰρ τοῦ “πιϑαροδι- 
ποῦ καλοῦ ὄντος εἰς τὸ τραγῴδι- 
κὸν μετήνεγκα, ἵνα μὴ εἰς ταὐτὰ 
τοὶς υπὸ Φρυνίχου μέλεσι προεισ- 
ηγμένοις ἐμπίπτω. ἀποδέχονται δὲ 
πάντες τοῖς μέλεσι τὸν Φρύνιχον 
ἐπιτυγχάνοντα τοῖς πιϑαρωδιποῖς. 
-- ἵνα μὴ τ. αὐτὸν Φρ. ἵνα 
μὴ τὰ αὐτὰ τῷ Φρυνίχῳ μελοποιῶ. 
ἦν δὲ οὗτος ἡδὺς ἐν τοῖς μέλεσε 
Φρύνιχος. --- ὃ. οὗ, 861. σαγηλῖπα 
6ΕΧ Ρυϊοῖο πῃ ρείογιιηι 56 ἰγϑηβίιι- 

115586 ἀἸοῖξ, 1, 6, σαπὰ ΡΏ] τα θϑδθηξ 
ΟΔΥΙΪη8) 486 δηΐθ ἔθοϊββδεῖ Ρῃγυ- 
πἸΟ 15, ἴϑιθη 586 1118 ᾿λιιΐα558., Π6 
ἐπιϊίδιοῦ θϑβθὶ, 5θα ῬΏΪ]ΟΥΘ 86ῖι βοὶ- 
16 πηιΐαθθε; Επτὶρίάθπι ϑδιιΐθπι 
ὩΡ1ν15 βίπθ Ἰα! οἷο ἀυγθρία οαμίϊοα 
ΣΩ ΒΟΥ 5 6 βαῖδ γα ΟΕ 6118, 
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ἤνεγχον αὖϑ᾽, ἵνα μὴ τὸν αὐτὸν Φρυνίχῳ 
λειμῶνα Μουσῶν ἱερὸν ὀφϑείην δρέπων" 

1280 
ΑΙ » ἔβοσκε ΄ ν ΄ , 

οὗτος δ᾽ ἀπὸ πάντων μὲν φέρει πορνιδίων, 
σκολιῶν Μελήτου, Καρικῶν αὐλημάτων, 
ϑρήνων, χορείων. τάχα δὲ δηλωϑήσεται. 
ἐνεγκάτω τις τὸ λύριον. καί τοι τί δεῖ 
λύρας ἐπὶ τοῦτον; ποῦ ᾽στιν ἡ τοῖς ὀστράχοις 

125 
9 Α - -" -" 3 

αὐτὴ κροτοῦσα; δεῦρο, Μοῦσ᾽ Εὐριπίδου, 

πρὸς ἥνπερ ἐπιτήδεια τάδ᾽ ἔστ᾽ ἄδειν μέλη ! 
21. αὕτη ποϑ’ ἡ Μοῦσ᾽ οὐκ ἐλεσβίαξεν ; οὔ; 

Α1. ἀλκυόνες, αἱ παρ ἀεννάοις ϑαλάσσης α5.; 1. ἢ. εἰ αῃ. 

1931, 2. σκολιῶν. ἀ6 Ὠϊ5 νἱᾶ, 
ΤΠ θη. 1π οα, ΘΟ] ΟΥ̓ ΠΊ, --- ἢ1ελ ί- 
τον. (Ξῖο: πϑαιιθ δἰ τοὺ ΠΥ ρτδθ- 
ἴεῦ Βαύορο οἵ Οδηΐαθυ, 1. αιι05 
τϑοῖθ βθοιῖὶ 6556 νἱἀρηΐοῦ ΒΘη116- 
Ἶ5, Ῥούβοῃ., 1)1πᾶ. σπῆὶ πηθαϊα 
ποι ϊηΐβ ἤῆέλιτος οοΥΥϊρίαίατ, δο- 
εθαϊε ππηο Ῥατβίηϊ ΠΟΥῚ διιοῖου - 
ἴα5. Ερ]ογαίθβ ἂρ. Αἴμθη. 18. Ρ. 
605. ἘἙ., οχ ϑιηθηδδίϊοπθ ΠΟΘΥδοΙ: 
ταἀρωτίχκ᾽ ἐχμεμάϑηκα ταῦτα παν- 
τελῶς Σαπφοῦς, Μελήτου, [1] τὶ 
μέλη, τοῦ] Κλεομένους, Λαμυν- 
Δίου.) προείρηται, ὅτι τραγικὸς 
ποιητὴς ὁ ΜΜιέλιτος. οὗτος δέ ἐστιν 
ὁ Σωκράτη γραψάμενος. κωμῳδεῖ- 
ται δὲ καὶ ὡς ψυχρὸς ἐν τῇ ποιήσει, 
καὶ ὡς πονηρὸς τὸν τρόπον. χγο- 
ρείων δὲ, μικροπρεπῶν, καὶ οἷα 
ἐν τοῖς χοροῖς ἄδουσι. λύριον δὲ, 
τὴν μικρὰν λύραν, ὥστε ψάλαε τὰ 
Εὐριπέδου. -- τὰ δὲ Καρικὰ 
αὐλήματα καὶ μέλη ϑρηνώδη 
ἐστίν (9). ἢ Καρικῶν, βαρβαρικῶν, 
δουλικῶν. 8, ΒΑΥΡαΥΙ δὲ ἀργϑϑῖθς 
ΠΕΡΊ οἹ ἴηι ἃ Οταθοῖβ γϑ] 4 ιὶ5 ἔα ο 9 
Ὅδτες, υὖ τποπεὶ ὅρ.: τππᾶφ Ηοιηθ- 
ΤῸΠῚ 605 δρρεὶ]αν5β6 βαρβαροφώ- 
γους 1184, 15, 867. («ἀἀ. Ῥιιοῖ. Ἰοχ. 
Υ. Καρικῇ Πίσύσῃ φ. 100. 56γν]} 65 
τηοάος ξιιΐσεα ριϊαὶ Οοη. [ϑκια-- 
ψϑγιπιεὶοα ἰοηι}, αὐῖα 5Θυνὶ ρ] θυ τι6 
{Π ἔϑυϊουῖβ ογαΐ 15] ἔπιθυιιπὶ Οαγ65. 
Β.) Οἴο. Οτδῖ. ο. 8,: 1εάψας σατία, 
Ῥλγγεία δὲ Μγεία, φιοά πειϊτιέπιθ 
Ροίμεαε γηχιϊπεθισ εἰσρσατιέθα διμτιῖν 
ἀδοινθγωτιῳ ἀρέωηι δμεῖδ ὠμγίθωδ ορῖ- 

ἀλλοιόστ. 

πιώπὶ φμοάάαπι οὲ ἑαπφματα αὐἀΐρα- 
ἐαε αἰφέϊοτιῖ5 βοτιῖδ. 

1934. τοῦτον. οἴ. 946. ἡ τοῖς 
στ. ἀπορίᾳ λύρας ὄστρακἅ τινες 
λαμβάνοντες ἦχον μὲν ἀπετέλουν, 
πάνυ δὲ ἄσημον. διαβάλλε: δὲ ἐν- 
τεῦϑεν Εὐριπίδην ὡς καχὸν μελο- 
ποιόν. ἄλλως. ὅτι φαίνονταί τινες 
ἀγοραῖοι χρούοντες τοῖς ὀστρά- 
ποις, καὶ προσάδοντες τῷ χρούματιε 
τῷ διὰ τούτων. λέγεται δὲ εἰς Ὕψι- 
πύλην ταῦτα, ἢ καϑόλου τὴν ῆ]οῦ- 
σαν αὐτοῦ. ἐπιλέγει γὰρ δεῦρο, 
Μοῦσα Εὐριπίδου. «““ίδυμος 
δὲ προστίϑησιν, ὅτι εἰώϑασιν ἀντὶ 
λύρος κογχύλια καὶ ὀστράκια κρού- 
οντες εὔρυϑμόν (πιο ἄῤῥυθμόν) 
τινὰ ἦχον ἀποτελεῖν τοῖς ὀρχουμέ- 
νοις. 8. θὲ τηρβίοα, 4π86. ἤδρδὲ 
ΠΟΠΊρ]οβὶβ ἐθβϑῖβ ν6] σοποῆῖδβ, ν]α, 
Οαβδυρ. δα Αἰμρθη. 8, 4. εἴ δά 81ι6- 
ἴοη, ΝΟΥ. 90., 8.8], δὰ όρϑῖι 
Ψίγρ. Ρ. 3955. Τωλοτν, Ἀπασα Ἰπάϊι- 
οἴαπλ 6558 πο }}} Ριυιϊαπὶ, ἴδη- 
«παῖ Μαβαμα Εἰγρίάοαπι; 5664 
ἴπ ἀπιπὶ πὸρ νἱαοίιγ οαάοτρ' τὰ 
λεσβιάξειν. πιο] Πρ θη α Βοίλιι5 τχι6- 
ΥΘΙΥ͂Χ, 561 ΠαΙοΙη8, 

1937. ἐν ἐρωτήσει. (1ἴὰ Βτ, εἴς. 
νοεῖς, οαὰ.: --- ἐλεσβίαξεν, οὔ.) 
αὕτη οὐκ αἰσχροποιεῖ. (;) καὶ ἐν 
Σφηξὶν (1344.) ἐπὶ τῆς αὐλητρί- 
δος μέλλουααν ἤδη λεσβι- 
εἶν τοὺς ξυμπύτας. --- διε- 
βάλλοντο γὰρ ἐπὶ αἰσχρύτητι οἱ 
“Λέσβιοι εἴς. 8. ἜΣ: 

1238, 9. χαρακτηρίζουσι τα Εὐρι- 
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χύμασι στωμύλλετε, ὑπο: 
1240 τέγγουσαι νοτίαις πτερῶν ῥανίσι χρόα δροσιξόμεναι" 

ἤτον 85:) ΦΠΒΕῚ 

αἵ' ὃ' ὑπωρόφιοι κατὰ δὶ. 
γωνίας εἶ-εἶ-εἰλίσαετε δακτύλοις, 
φάλαγγες, ἱστότονα πηνίσματα, 
κερκίδος ἀοιδοῦ μελέτας, 

πίδου μέλη, ὡς ἐκλελυμένα. "-- γὐ- 
μασι στῶωμ. διὰ τοῦ ὁτωμ. πά- 
λιν εἰς αὐτὸν παίζει. (εξ, 1010.) ἐξ 
ἄλλων δὲ καὶ ἄλλων Ἑυριπίδου 
δραμάτων “πόμματα τίϑησι, καὶ 
οὐδὲν κατὰ τὸ ἑξῆς λέγει μέλος, 
ἔστι δὲ τὸ προεγκείμενον ἐξ Ἰφιγε- 
νείας τῆς ἐν Αὐλίδι. 8. Εἰλαπὶ ἀ6- 
θυϊεδοε δάάθσθ, πδθὸ ποῦ δά 
νουθπι ἴΐα τοξουσί, πὸ Βαρθη- 
τὰ ἴῃ Επτρίαθ, 5664 χηιΐαΐδ, 
αποά δαΐθη. δἱΐ, ἰβίαπι Ιοοπι 
8558 οχ ἱρῃίξ, πη Απ]., ἴῃ 60 
ἘΔ] ΠΣ, πὶ ρΡυῖῖο: ἤδη 101 ΠοαΪΘ 
ὨΪΠ11 [4186 δβϑῦ; εββὰ ἴῃ Τρῃὶρ, 
Ταῖτ, αϑὲ ᾿δἰϊαιίὰ 51π|}16., ὨΘΠΙΡΘ 
ν. 1018.. ὄρνις, ἃ παρὰ τὰς πετρί- 
νὰς πόντου δειράδας, αἀλκυὼν, Ἔλε- 
γον οἶτον ἀείδεις οἷο. Β6. ϑο:Πσεξ 
ἴαοῖϊα πᾶθο διιηξ δὰ 1η) δ! οπ θη 
βϑη θη] Υπὶ οἱ τηθίσουιπὶ ἘΠ 1Υ1- 
Ρἱα 5 (οἷ, 5610], αα 19256,), Ξἰπριϊα 
ΡΘΥβομδυιπὶ αἴηιι6 ΥΘΥΙΠΙ 7, ΘΘΠ 16 
ΠοπΠ Πα πδπὶ ον] . Ρδυξθφιθηις 
Ροίδ5 συδηλ τοί Πὶ ΘΟΙΊΡΥΘΉΘΗ- 
ἀθητῖ5, του ΑἌβο θυ Ἱ δὲ ϑορμο- 
ΟἿΙΒ; τπιθίσὶβ δυΐοπὶ τιϊρηἰ 5 π101]1- 
ΟΥ̓ΡΙι5 οἱ 115, {1186 5Ύ118}015 Οοἴιη11- 
145 Ὀγϑυῖθιιβ ἔγδοϊδ αἰϊψιιϊά δα 
ἀἰββοϊαιϊ βομπδυθηΐ, “πο χηοαϊς 
«αϊάθι ΠΟΥ ϊοΥ 5 σοπρσγπογθεὲ 
“ΓἸπιοὶπαὶ οἱ Μυβιοούιη γθοθπίϊο- 
ΥἼ1ΠΊ. 564 1Π1ΠΊ8}16 48 111Π} ΔΌΠΟΥ- 
γοσθὶ ἃ Ρυϊουιπὶ ΤΎΔΘΊΟΟΥΠ. πιι- 
ΠΊΘΥΪς. 1ἴὰ ἔδοίππι δῦ, τιὸ. ροδία 
μαι φοπίθπιπθηάιιβ ᾿ἀἰδρ]τοθγοὶ 
ΑΥΘΙΟΡ ΘΠ, ὈΥΙΒΟΟΥΤΤῚ τι ἴῃ αἰ-- 
ΒΟΙΡΙηἶβ, νϑ]ιιῦ ἀϑίγοποπ8 δἰαι8 
ΡἈΠοβορΐβ, δῖ οἰΐδπι πὶ Ροδοὶ οἱ 
σομ]) ποῖα σα Πὶ 68 Ππλιιβὶσα ἃ 1} 118- 
410, απ, Γαΐου", 561 ΨΘΥΟ., 5861 
Ποῖο 66 φοηβ1]1ο, τὰὐ ἀσσοθρίϊου 65-- 
561 ὈΪΘΌΙ, σιιαθ ἃπιατα βοϊθὲ νϑίθσα 
5181 ποίᾳ, πονϑῆιιθ πᾶ80 δι5ρθη- 

͵ 

ἃ 8.5 ΟΥ, ἃ. οἱ ἀπ|- 
8.5.1. ἢ, οἱ ἀ1|.- 

δ], ΡΟ], 

ἄθγθ, 86 {}8]18 βἰπὲ ἐπαυίγοσθ, 
δαὶ παῖαγαϊθπι απδπάαπὶι ΘΟΥΠῚ 
ΠΘΟΘεβι[ϑίο ΠῚ ΘΘΠΟΒΟΘΥΘ, ΡῬτΟρίοσ 
ἱπουτῖδηηι διιὲ αν: δίθη,. 

1940, ἴἰὰ Οδηΐαρυ, 1.) ΠΡΟΥ Ῥορ- 
δίδπιις, Ὠ1πά. 8111 ἘΞΑ νοτεραῖς, 
ψοτεροῖς. νοτερῆῇς. 50Π0].: τἐγ- 
γονται (519) νοτεραΐῖς. τὸ ἑξῆς" 
νοτίαιτις ῥανίσι πτερύγων χρόα 
δροσιξ. 46 Δἰσβθαϊπθ νἱᾶάθ, δἱ ἰδηΐὶ 
εϑὲ. ΑΣΙΕΕΡΣ: Η. Α. 11}»...56.8; 90: 
8, 8.;: : 9, 14.,: ΡΙη. Η. Ν. 10, 82. εἴα. 

1941. αρϑδιιηὶ νεῦρα κατὰ γωνίας 
ἃ Ῥασγίϑῖπο ΑἸα. Ζαηῖ. 9, 

1912, εἴ-- 501 Ρατα Αἰ11 ΠΡ Υὶ, ἴῃ 
αυλθι5 Ῥαγῖβ..,. Βαρεπὲ 1θγ. 8111 
«ΘΙ 7). 8111 αι 1165, 56 Χ165., 58- 
Ῥίϊ65, Ρῦὸ ΠΡ 8 ἰΠρσαυίουιπι. 
Θαιίάθπι Ἀ5 Ροϑβιιῖ, Ρυϊιβαι εἷ- 
Ρτοάμποὶ ΔΥΡ ΤΟΥ ΡῬτορίθυ Ἰοΐαπι 
ταθίγϊοιπι, ΡῬοβίθυι5 ΟΟΥΥΡῚ Ρτο- 
Ῥίευ ἀϊρμεμοπραπι 5ϑαιθηΐθη. 66- 
ἔθυιπι ΠοΟ Ρουι πο δα πιοᾶο5 χτῖῖι- 
βἷοοβ, ὧ(β συαίρυβ νἱ 6 οἵπὶ δ]105, 
ἰππὶ Θ᾽ θα απ 55 πηι πη ΒΑΥῚ Θ᾽ Θηλ πὶ 
ἧπ Ζογαρε ἦτ ͵εαπο “παολατοδὶδ, 
γο]. 7. 5010]. εἰειειξεξει. (510) 
ἡ ἐπέκτασις τοῦ εἰλίσσετε κατὰ 
μίμησιν εἴρηται τῆς μελοποιΐας. 
1243, ἐστ. τοὺς ἱστοὺς, οὺς ἐν 

τῷ ἀέρι αἱ ἀράχναι ὑφαίνουσι. -- 
πηνί σματαὰ δὲ ὑφάσματα. τὸ 
δὲ κερκί [ί ὃ ος ἐκ Μελεάγρου Εὐ- 
ριπίδου. τὸ δὲ ἵν᾽ ὁ φίλαυλος 
ἐξ Ἠλέκτρας (407... -- κυανεμβ, 
δὲ ταῖς ἐν τῷ μέλανι βυϑῷ χωρού- 
σαις. (πιο γοβίσα σαούαϊθα μαθθη- 
0115.) 8, 

1944, ἀοιδοῦ ο} εἰγί ἀι]ιπι, 
αιθηι δα1ι., βοπῖιπι, ἄτιπὶ ᾿πΐου ἢ] 
ΒΔ 1Π15 ἰγϑ᾽ϊοι ταῦ, αὖ πιοηρὶ ΒΥ., 
Ἰδιιάδης 11 ΜΑΥοπῖς ἄγρμεο ἐ6- 
ζιμ6 5 ΡΘΓΟΜΤΤΘΤΙ 5 Ρεοξίτπιθ ἐθία5. βἰπιὶ- 
ἸΠᾶχιθ Τιϑομίάαθ Ταγθηΐ. θρίρυ. 8, 
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μαντεῖα καὶ σταδίους, 

188 

ὁ φίλαυλος ἔπαλλε δελφὶς πρώραις κυανεμβόλοις 
88., 2 ρ]. 

ΔΉ. (Ὁ, 

οἰνάνϑας γάνος ἀμπέλου, βότρυος ἕλικα παυσίπο- 
γον. ἃ8.7 8}. οἵ 5]. ΡΟ]. 

περίβαλ͵, ὦ τέκνον, ὠλένας ’ --- 8. 
ὁρᾷς τὸν πόδα τοῦτον; 

241. ὁρῶ. 
1950 .41. τί δαί; τοῦτον ὁρᾷς 

ΖἽΙ, ὁρῶ. 
41. τοιαῦτα μέντοι σὺ ποιῶν 5. Ὁ ΘΕ 

τολμᾷς τἀμὰ μέλη ψέγειν, δι. 
ἀνὰ τὸ δωδεκαμήχανον Κυρήνης μελοποιῶν; τὶ. 

(τὼν ἄτρια κριναμέναν Κερχίδα τὰν 
ἱστῶν μολπάτιδα) οἰ Απεραΐτὶ 51- 
ἄομ, δρῖρτ. 992. εἱ 26, 

1945, φίλαυλος δὲ ὁ τοὺς αὖ- 
λοὺς καὶ τὰ μέλη ποιῶν (φιλῶν). 
αἰνίττεται δ᾽ ἴσως εἰς τὸν ᾿“ἀριόνιον 
μῦϑον. 

1946, μαντ. καὶ σταδίους, 
γϑιϊοϊπῖα εἴ οαγβιιβ δίαιιθ Υ]ΏῈΠ 
ΒΘ Ιταγ ἀἰοιίαγ ἀθ]ρῃζηιι5, 1. 6. νᾶ- 
τιοίπΐα ἂἀθ συγβιι εἶν Ὡδνίρϑι 6 
ΟΥ̓ΑΘΟΟΥΠη, νἹ ΠΟ 416 Βροπάο, μαντ. 
καὶ στα. ἤρατα, 4186 νοσϑίμῦ ἕν 
διὰ δυοῖν, αἰιάδοίογ ἀϊοίιπι 6βῖ, αἱ 
Ρ]ογάσιθ ἂρ. Επιγίρίάθπι, «υΐ, 118 
ὨΟΠΏ Πτι8 1 85ΞΙΥΡῚΣ 1π τ] 6] 10 }5, 
πξ πΘ 1116 ΑΘΒΟΠΥ ΓΟ πθαιιθ ϑΟΡΒΟΟΙΣ 
σοᾶδὲ 5} 1]πιϊταῖ6, οἰἴϑπὶ ψπε οὔ βου - 
γ118 [ἰαΐῖ, -- χηδ]6 ΠΡ σὶ: --- σταδί- 
ους. οἰνάνθας εἴς. 

1947. παρὰ τὰ ἐξ ̓ γψιπύλης Εὐ- 
ριπίδον οἰνάνϑα φέρει τὸν 
ἱερὸν βότρυν. (αἴ 114 Πἷ5 πηηΐ- 
116 51Ππ|1}18. αρίϊιι5 ΘΟ ΡΥ 65 Ευτίρ. 
Απάτοπι. 784., Ῥῆοδη. 280.) ἡ πρώ- 
τὴ δὲ ἔκφυσις τῆς ἀμπέλου οἷνάν-- 
ϑη λέγεται. καὶ τὸ περίβαλ᾽ ὦ 
τέκνον ἐξ Ὑψιπύλης. 8. ἀμπέλου 
γάνος αἰχὶς ΑΘΡΟΌγ ἰλ5 Ῥοῦρ, 627., 
“ιονύσου γάνος Επηρίά 68 6 γοὶ, 
414... ἀτ86 οἵη 81115 αὐ ποίαν! 80, 

1918. 1ἴὰ Ρ]γίψιιθ Μ|58., οὔατα 
Ῥῶδγ]ϑ, ΓΝ ΕἸΡΥῚ ἈΘΡΘΥΟ 6 ΓΟ 
περίβαλλ᾽. υἱδιιτι παθο πιονὶβ56 τ6- 
(6558 εβὶ Βρεοίδίουῖθιι, αἀδίδηΐθ 
Μίδα, 51 αἰΐ5 μίασει, ἰ. 6, Παϊοὶ-- 

Ὧδ., ΟὈ]} 15. ΔΠΙΡ]6χι πὶ Θχρϑίουθ νυἱ- 
ἀοίαγ Ρουβοπαῖιβ ΕΤΊρ1 465, Π8ΠῚ 
ΠΟΙ Ϊη6 τέχνου 56ι παιδὸς Ἰιπῖογ85 
ἃ 56ῃϊοΥθιι5 ἈΡΡΘΙΙΑΥΪ βο]θηῖ, οἱ 
οοπέτα Ρδΐθυηο Πὶ 8} 1115. ττὖὸ'ἢ τηο- 
Ὠ} η1115 δΘοιηαιιπιὶ 81105 δα ϑορῆῇ. 
Απίΐρ, 941., Επτὶρ, Ηδτϑοὶ. 869. 
ἩοΙποσιιβ Οάγεϑ. 7, 19. ἔνϑα οἱ 
ἀντεβόλησε ϑεὰ γλαυκώπις ᾿λϑήνη, 
ΤΙῈ.αρϑενικῇ εἰκυῖα ψεήνιδι, κάλπιν 
ἐχούσῃ" Φτῆ δὲ πρόσϑ᾽ αὐτοῦ" ὃ 
δ᾽ ἀνείρετο δῖος ᾿Οδυσσεύς᾽ Ὦ τέ- 
κος, οὐκ ἄν μοι δόμον ἀνέρος ἡγή- 
σαιο ᾿Δλκινόου εἶσ, 

1249, -- πόδα, τὸν ῥυϑμὸν, ἢ 
τὸ μέλος, ἀπὸ μέρους. 5. 

1250. ἸηΠοθία ΞΘΙΊΡΘΥ ταὶ νἶϑα 
χϑροιεο. τηϑ]ῖπι τί δαί; τούτου 
ἐρᾷς; 41. ἐρῶ. φμἱά ἐρέξε τ ἐιεστι 
ομρί5 9 ΒΑΘΕΘΗ. σμρίο. οἵ. 66. 5644. 
ΘΔ ηι Δ]101 οοπξιιβα ε οἵ ὁ, ἐρᾷν 
ει ὁρᾷν: γίάα ναγ. ἴθοῖ, οοᾶϊοὶβ 
Ῥαγίβ. 908. οἵ ᾿μάϊοθμα Ἐμπισίρ. εἰρω- 
ψνικῶς αὐπἴοηι Βϑοσμι5 αἴσουθ Ρὰ- 
ἰαπᾶπ δϑὲ ἐρῶ, πὲ αιιϊ 784πὶ 8116 
46 ΕἘπαυρΙ46 βθηΐϊαΐῖ ᾿4ππὶ δηΐρα. 

1253, Κυρήνη, ἑταίρα τις ἐπί- 
σημος, δωδεκαμήχανος ἐπικαλου- 
μένη διὰ τὸ τοσαῦτα σχήματα ἐν 
τῇ συνουσίᾳ ποιεῖν. ἔστι δὲ παρὰ 
τὸ ἐξ Ῥγψιπύλης Εὐριπίδου" ἀνὰ 
τὸ δωδεκαμήχανον ἄντρον. 
ἐκ δὲ τοῦ λέγειν ἀνὰ τὸ δω ὃ. (ἰ. 
6, δὰ τποάϊ τοῦ δωδεκαμηχάνου) 
Κυρ., ἤγουν ἀνὰ τὰς δώδεκα 
ἐχείνης αἰσχρὰς μηχανὰς, δείκνυσιν 
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τὰ μὲν μέλη ὅου ταῦτα" βούλομαι δ᾽ ἔτι ἀπόντι 

1955 στὸν σῶν μονῳδιῶν διεξελθεῖν τρόπον. 
ὦ Νυχτὸς κελαινοφαὴς 81. Ρ0]. ἀνομοιόστ. 
ὄρφνα, τίνα μοι δύστανον ὄνειρον 8. ἃ 
πέμπεις ἐξ ἀφανοῦς, ᾿4ἴΐἴδα πρόπολον, 41α. ἐπ ἢ 
ψυχὰν ἄψυχον ἔχοντα, ἃ. Ῥᾶτ-. 

1260 μελαίνας Νυκτὸς παῖδα. φρικώδη 85.; 4π|, οἱ οτ. ἃ. ο. 
δεινὰν ὄψιν μελανονεχυείμονα, 4ο. 
φόνια, φόνια δερκόμενον, 5]. ΡΟ]: 
μεγάλους ὄνυχας ἔχοντα; 8}. 
ἀλλά μοι, ἀμφίπολοι, λύχνον ἅψατε, 6: Ε. 

1965 καλπισί τ᾽ ἐκ ποταμῶν δρόσον ἄρατε, ϑέρμετε δ᾽ 
ὕδωρ, Βοχαι. ΠΥ. 

ὡς ἂν ϑεῖον ὄνειρον ἀποκλύσω. (ἃ. 1. 
ἰὼ πόντιε δαῖμον, τοῦτ᾽ ἐκεῖν᾽ 4ο. 
ἰὼ ξύνοικοι, τάδε τέρατα ἦν ΠΣ μΝ 
ϑεάσασϑε' ἀλεχτρυόνα μου 4σ, 

1907... ἑ Ἔξυναρπάσασα φρούδη Γλύκη. ΡΝ Ε  ΠΚῈΣ 
Νύμφαι ὀρεσσίγονοι... ὦ Μανία, α5.» 4α. ἃ. 

ἢ. οἱ 1: 

ξύλλαβ᾽ 4 ἐγὼ δ᾽ ἁ δάοη. 
τάλαινα προσέχουσ᾽ ἔτυχον ἐμαυτῆς ἔργοισι, λίνου 

αὐτὸν πάνυ φαυλότατον. 8. οοπι- 
ΠΙΘπιούδίΥ πος ϑβοοχίαπι οἰΐαηι 
ΤΠ θϑτα, 104, 

1256, φασὶν, ὡἧς πάντα ταῦτα 
τὰ ἔπη ἔκ τινος δράματός ἐστιν Εὐ- 
ιπίδου " ᾿Ασκληπιάδης. παρὰ τὰ 

ἐξ Ἑκάβης Εὐριπίδου (67. 5664.), 
ἐν μιμήσει δηλονότι. (οἴ. δῃποῖ, δα 
1988. 5661.) οὕτω γὰρ παραγέγρα-- 
πται ὦ στεροπὰ 4ιὸς; ω 
σκοτία νὺξ, τί ποτ᾽ αἴὔρφο μ' 
ἔννυχος; πρόσπολον δὲ (5ῖο 
οαα, δηΐθ Βγ.) ὑπηρέτην. ψυχὴν 
δὲν, ὡς φαινόμενον" ἄψυχον δὲ, 
ὡς 5ηεν καὶ εὐϑέως οἰχόμενον εἴς. 
8. Οοτηραγδὲ Βε, νύμφην ἄνυμφον 
δῖο. βου, 587. 

1260. φρο. δεινὰν ὄψιν. Ἦδ6- 
σα}. 74. εἶδον γὰρ φοβερὰν ὄψιν, 

9}: 
1261, μι ξλαν. μέλανα καὶ νξκρι- 

8... δ΄. οἵ 51: ῬΟΙΪ; 
κὰ ἱμάτια, φοροῦντα, ὡς ϑανάτου 
σημαντικόν. ὃ. 

1266. ἀποκλύσω. ἀπονίψω- 
μαι" ὅπερ εἰώϑασι ποιεῖν ἐν ὀνεί-- 
ροις. (146, 4ιιο5 Ἰαπιάδηϊ, ΑΘ5 ΘΗ], 
Ῥευβ, 206. 5646., ΑΡΟΠ]θη. ἈΠοα, 
670. ; ΘΗ, 14]: 8, 194. 561.) -- 
ἀπρύσπλοκα δὲ ταῦτα καὶ ἀσυνάρ- 
τηταὰ ( 9) σὺν τοῖς ἑξῆς πᾶσι. τὸ δὲ 
ὄναρ, ὃ εἶδε ̓  τοιοῦτον εἶναι δοκεῖ, 
ὡς γυνή τις ἐκ γειτόνων αὐτῇ, Γλύ- 
Κη καλουμένη : τὸν ἀλεκτρυόνα αὖὐ- 
τῆς ἁρπάσασα ὥχετα. ἐπικαλεῖται 
δὲ τὸν Ποσειδώνα, ὡς πλησίον 
τῆς θαλάσσης ἰδοῦσα τὸν ὄνειρον. 9, 

1271. φε44ᾳ. ἐκ τῶν ἐΞαντριῶν 
Εὐριπίδου : , φησὶν ᾿ἀσκληπιάδης. 
- τὸ δὲ ἐγὼ ὃ ἃ τλάμων πρὸς 
τὸ φρούδη Γλύκη ἔχει. τὴν 
ἀκολουϑίαν. κνεφαῖος δὲ ἐωϑι»- 
ψή" κνέφας γὰρ τὸ λυκόφως, ὃ, 
ΜΙανέία, νἱὰς 916. 
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μεστὸν ἄτραχτον εἶ-εἰ-εἰ-εἰλίσσουσα χεροῖν, α5., ἀπι. 
εἰ 5]. Ρο!. 

1975 κλωστῆρα ποιοῦσ᾽, 8. 

ὅπως χνεφαῖος εἰς ἀγορὰν φέρουσ᾽ 410. 

ἀποδοίμαν᾽ ὁ δ᾽ ἀνέπτατ', ἀνέπτατ᾽ ἐς ἀο. 

αἰθέρα κουφοτάταις πτερύγων ἀκμαῖς" 

ἐμοὶ δ᾽ ἄχε, ἄχεα, κατέλιπε" δάκρυα, δάκρυα, τ᾽ 
ἀπὶ ὀμμάτων α5.. 2 5]: 

1980 ἔβαλον, ἔβαλον ἁ τλάμων. 9], 00]. 

ἀλλ ὦ Κρῆτες, Ἴδας τέκνα, τὰ τόξα λαβόντες 45.» 
Ω ἀπι. ᾿ι. 

ἐπαμύνατε, τὰ κῶλά τ ἀμπάλλετε, (ο. 

χυχλούμενοι τὴν οἰκίαν ! ΠΒΕ " 

ἅμα δὲ Δίχτυννα παῖς "άρτεμις καλὰ 8.5 ον. ἃ. οἵ 1.1. 

1985 τὰς κυνίσκας ἔχουσ᾽ ἐλϑέτω διὰ δόμων πανταχῆ. οΥ. 
Ῥοηΐ. 

σὺ δ᾽, ὦ Διὸς, διπύρους ἀνέχουσα λαμπάδας ἃ5.» 

3 »" 

ὀξυτάταιν χεροῖν, 
Ἑχάτα, παράφηνον ἐς Γλύκης, 

1976. εἰς ἀγ. φέρ. πάλιν ἐπὶ 
πενίαν καὶ μικροπρέπειαν αὐτὸν 
κωμῳδεῖ. δηλοῖ δὲ καὶ, ὅτι ἐν τοῖς 
μέλεσι δὶς τὰ τοιαῦτα λέγει Εὐριπ.; 
ἀνέπτατ᾽, ἀνέπτατο, καὶ τὰ 
λοιπά. 8. 5816 Ε]τι5πιοάϊ χορ ρίϊτο-- 
ὨῺΠῚ Ρ]ΘΠιι5 δϑὶ ΕἸΥΊρ. 

1277. ἀπο ὃ. εἰΐαπι Θουπιδηὶ αἰ- 
ΟΘΥΘ βοϊθῃΐ “γεςβέῦοπ ῬΥὸ νογβαι- 
Ἔτι. 
1281. οὐ μόνον ἐν Τροία, ἀλλὰ 

καὶ ἐν Κρήτῃ Ἴδη ἐστὶν, ὡς καὶ ὁ 
“υκόφρων “φησίν. ἐπεὶ δὲ ἐν Κρή- 
τῃ ἦν τ τοῦτο λέγουσα. διὰ τοῦτο 
λέγει Ἴδης ---ἐπαμύνατε, 41|- 
κτυνναν δὲ λέγει τὴν ἴάρτεμιν 
διὰ ταῦτα, ἐπειδὴ τῶν κυνηγετῶν 
ἐστι τὰ δίκτυα φέρειν, ἔφορος δὲ 
κυνηγίας ἡ ἄρτεμις. φασὶ δὲ ὅτι 
νύμφη τις Βριτόμαρτις καλουμένη 
(Οτε558), ϑηρεύουσά ποτε δικτύοις 
τισὶ κατὰ τύχην ἐνέπεσε, καὶ ὑπὸ 
“Αρτέμιδος ῥυσθϑεῖσα Ζικχτύννης᾽ 49- 
τέμιδος ἱερὸν Ἰδρύσατα. (ν᾽ 46 Ῥαιι- 
58, ΟΟΧ ἢ, ο. 850, ἴῃ (ΔΙ 8ομΐ 

᾽ Δ. Ὁ. 

ΠΡΗΝ 

8. Ἀ: Οὗ; 

πέθυρρ. δῇ ἢ. ἱπ Ἡίδῃ, 190, 5644.) 
Ἑκάτην δὲ καὶ Γάρτεμιν οἵ μὲν 
τὴν αὐτήν φασιν, οἱ δὲ ἄλλην, καὶ 
ἄλλην, ὡς κἀνταῦϑα. ταῦτα δὲ πα- 
ρὰ τὰ ἐκ Κρητών Εὐριπίδου. 8. 
Ρ 1φ82, τὰ κῶλα. τοὺς πόδας 
ὑμῶν. ρἴο55. Βτ. ἀμπ.», ἀναπάλ- 
λετε, Ἰδοῖαϊθ, βθὶ τηονϑῖβ ρ6ᾶ885, 
ΘΟΟΙΥΥΙΐΘ. 

1285. χυν. τὰς κύνας, ὡς φιά- 
λας καὶ φιαλίσκας. διπύρους δὲ 
ἀντὶ τοῦ διπλᾶς. ὃ, 

1286. διπ. ἂν. λαμπ. 1. 6, 
μέγαφμφ πιατιῖς ἐδτιθτι8 ἤασεπι; 4τι0-- 

ταοᾶάο οἰίαμπι 1π αυθιδάαπι νεῖο- 

γὰπὶ παπιΐϊς σοπδρίοίασ Π8Ππ8, 

4π86 ἱπάθ ἀμφίπυρος ἀϊοϊμαγ, ἃ 

ϑορῇ. ἴῃ ΤΎΔΟΝ. , αὐ οὐμαῖιθ πιοπϑὶ 

8ρ. δ ΟΑ]11πι. ῃ. ἴω Ὠΐαῃ, 11. Κ. 

1987, ἀξ. χερ., αριίϑως πιατιῖς- 
δμ5. 

1288. ργαοίμοσ τπὶλὶ ἵπὶ «ἰοπιπε 
ΟἸγοθθ, μὲ ἱπρτθθδα τόπι [ὠγείναπι 
ἦπι θα ἀερτομοπάσπι, Κ 
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ὅπως ἂν εἰσελθοῦσα φωράσω ! 

4ΡΙΣ ΤΟ ΦΑΝΟῪΥ Σ 

88.) 1. ἢ. οἱ οἵ. ἃ. ο, 

1990 21. παύσασϑον ἤδη τῶν μελῶν. 
4!. κάμοί γ᾽ ἅλις. ὶ. (τ. 

ἐπὶ τὸν σταϑμὸν γὰρ αὐτὸν ἀγαγεῖν βούλομαι, 
ὕσπερ γ᾽ ἐλέγξει τὴν ποίησιν νῷν μόνος" 
τὸ γὰρ βάρος νῶν βασανιεῖ τῶν ῥημάτων. 

242] ᾿» “ον μω ᾿, » Ἁ - ᾿ 

. ἦτε δεῦρο νῦν, εἴπερ γε δεῖ καὶ τοῦτό με 
1295 ἀνδρῶν ποιητῶν τυροπωλῆσαι τέχνην. 

ΧΟ. ἐπίπονοί 7 οἱ δεξιοί. τ. ἃ, ο. προῳδ, 
τοδε γὰρ ἕτερον αὖ τέρας 

γνεοχμὸν, ἀτοπίας πλέων, 
κι ,ὔ μ᾿ μ ω 

ὁ τίς ἂν ἑπενοηόεν ἄλλος: 
ΝΥ » 5 ᾿ Ἀ 3 ἊἊ 5, 

μὰ τὸν. ἐγὼ μὲν οὐδ᾽ ὧν, εἴ τις 1800 

τα. 

ἔλεγέ μοι τῶν ἐπιτυχόντων, 
Φ 2 3 39 ἱκ μ᾿ 

ἐπιϑόμην, ἀλλ φόμην ἂν 
2 ᾿ 2 ᾿Ὶ - 

αὐὕτον αὑτὰ ληρεῖν. 1}. 

241. ἴϑι νυν, παρίστασϑον, παρὰ τὼ πλάστιγ}᾽ ..- 
4]. καὶ ΕΥ̓͂. ἰδού. 1.ἰυ. 

180 41. καὶ λαβομένω τὸ ῥδῆμ᾽ ἑκάτερος εἴπατον, 
καὶ μὴ μεϑῆσϑον, πρὶν ἂν ἐγὼ σφῷν κοχκύσω. 

ΕΥ. ἐχόμεϑα. 
ΧΙ]. τοὔπος νῦν λέγετον εἰς τὸν σταϑμόν. 
ΕΥ̓. εἴϑ᾽ ὦφελ Ἵργοῦς μὴ διαπτάσϑαι ὅκάφος. 

ΑΙ. Σπερχειὲ ποταμὲ, βουνόμοι τ ἐπιστροφαί. 

1295. τυ 900 π. πρὸς γὰρ τὸν στα- 
ϑμὸν ἐπωλεῖτο ὁ τυρός. 8. 

1800, μὰ τόν. ἐλλειπτικῶς 
ὀμνύει" καὶ οὕτως ἔϑος ἐστὶ τοῖς 
ἀρχαίοις ἐνίοτε μὴ προστιϑέναι τὸν 
ὅϑεὸν εὐλαβείας χάριν. εἰώϑεισαν δὲ 
τοῖς τοιούτοις ὅρκοις γχρῆσϑαι 
ἐπευφημιξόμενοι εἷς, ὃ. οἵ, 8ρΡ. εἱ 
ΝΜ δττἢ, δτ. 81. ὃ. 281, 9 

1801. τὸ ἐπιτ. ἀντὶ τοῦ συνεῖ- 
ἁλόντων. --- 8, 

1804. παρὼ τῶ πλ. παρὰ τοῖς 
λεγομένοις ξυγίοις. τὸ δὲ σχῆμα ΄4τ:- 
τιπὸν. ὡς. τῶ χεῖρε, τὼ πόλιε, καὶ 
νὴ τὼ σιώ. πλάστιγξ δὲ τὸ «ἰατηρ- 
τημένον τοῦ ξυγοῦ μέρος, ᾧ ἐπιτί- 
ὕεται τὰ ζυγά. 8. βρη οαι νοΧ 
οἰΐαμι μαίθ! ] τὰ.) 40 αὐθθαμλθυ 1 

1π4ο κοττάβων (Ρ8ο. 1947.), ἔἰα- 
86] ηὶ 8Ρ. Δαϑοδυίαπι (πο. 288., 
ἀθηῖαιθ .]] πὶ, ΘΩΙΙΟΥΠ, ΘΟ] ἰς 
οἰγουχηἀαίαιῃ. ἈΠ65. 803., πὸ 8η- 
ποίαν! ὅ0. ἐδού. νἱ48 448., 605. 
εἴα, 

1806. κοκπκύσω. συρίσω; σύν- 
ἅγημα δώ, δίκην. ἀλεκτρυόνος βοή- 
σω. τὸ δὲ εἴϑ᾽ ὥφελον ἀρχὴ 
τοῦ Πηηδείας δράματος Εὐριπίδου. 

1307. τοὔπος -- σταϑμόν. 
Βτο: νόγδώπι ἦαπιὶ γϑοϊξαΐθ αα 5έαΐέ6-- 

γχαπι. γϑοϊϊαηὶ απέεηι ροδίαθ, αἀτιπὶ 
Θιιπὶ τᾶ ἐθηθπηΐ, Β. 

1809. βούνομοι, ὑπὸ βοῶν 
κατανεμόμεναι. ἔστι δὲ ἐκ Φιλοκτή-- 
του Αἰσχύλου. 8. 
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18510.71. κόκκυ, μεϑεῖτε. καὶ πολύ γε κατωτέρω 
χωρεῖ τὸ τοῦδε. 

ΕΥ̓β . καὶ τί ποτ᾽ ἐστὶ ταΐτιον ; 
21. ὅτι εἰσέϑηκε ποταμὸν, ἐριοπωλικῶς 

ὑγρὸν ποιήσας τοὔπος, ὥσπερ τἄρια' 
σὺ δ᾽ εἰσέϑηκας τοὔπος ἐπτερωμένον. 

1315 ΕΥ̓͂. ἀλλ ἕτερον εἰπάτω τι, κἀντιστησάτω. 
21. λάβεσϑε τοίνυν αὖϑις. 

“1. καὶ ΕΥ̓. 

21. 

ἦν ἰδού. 
λέγε. 

ΕΥ̓͂. οὐκ ἔστι Πειϑοῦς ἱερὸν ἄλλο πλὴν λόγος. 
41. μόνος ϑεῶν γὰρ ϑάνατος οὐ δώρων ἐρᾷ. 
«11. μεϑεῖτε, μεϑεῖτε! καὶ τὸ τοῦδέ γ᾽ αὖ ῥέπει" 

1820 δάνατον γὰρ εἰσέϑηκε, βαρύτατον κακῶν. 
ΕΥ̓͂. ἐγὼ δὲ πειϑώ γ᾽, ἔπος ἄριστ᾽ εἰρημένον. 
41. πειϑδὼ δὲ κοῦφόν ἐστι καὶ νοῦν οὐκ ἔχον. 

ἀλλ᾽ ἕτερον αὖ ξήτει τι τῶν βαρυστάϑμων, 
ὅ τί σοι καϑέλξει, καρτερόν τε καὶ μέγα. 

1895 ΕΥ̓Οφέρε ποῦ τοιοῦτο δῆτά μούστί; 
41. ποῦ; φράσω. 

βέβληκ᾽ ᾿4χιλλεὺς δύο κύβω καὶ τέτταρα. 

1810, κόκκυ. ἘΓΥΠ1Ο]. δὲ εχ 60 
δϑιϊα, κόκκυ οἱ ᾿Δἀττικοὶ τὸ ταχύ. 
Ηδβυοῖ. κ., τὸ ἐλάχιστον. Εικίδ:ῃ. 
ἵπ Οαγε5. δ΄, Ρ. 1479, 438. δάνεοῦ- 
Ῥίαπι 6556 αἷξ ἀρ. Οοχηιΐοιπι, «ιιϊὶ 
Πδθς τπομιῖῖ, ΠΉΚΟΥ 5 νοοθιὴ σχὶ-- 
ἀἴοι] οαιβα Ποΐδηι Ραΐϊαῖ, σαΐα 
Βδοομὰβ 1806, αἰχξ κοκκύσω,, 1. 6. 
λέξω 5εῖιι βοήσω. Ἰιορία46 ΠΟ Ἰσοο 
ὙνΕΙΟΚοσιβ: πα ἰα58ὲ τιον θἤετ, 
αἷς Ἰοΐκ μον κωκμῖο, ἰο8; ἢοο 70ο5- 
βία: Κωυζωλ! αἷε Ἠάπά’ αὖ! οἴ, 
Οοποίΐοη. 80. μέϑεσθε, υἱ Ἰοηρ6 
αρίϊι5, εἱ ἢ, 1., εὐ 1319., π18}1Ὲ 
Ῥούβοῃ. δὰ Εμπγὶρ. Ου. 141. ΕΙΣ 
μεϑεῖτε εχ ῥυϊβϑιϊηα ἔουηηθ ἕω ἀοτῖ- 
ναἴιπι 4110 ΤΑΥΪῚ15 Ων ΘΗ ΠΥ) 60 

ταΐπτι8. 5Ο]]Ἰοἰἰϑη ἀϊιηϊ 6956 νἀ θῖν 
51Π6 ϑιιοϊουίαϊοθ ΤΠρυοσιι πη, 

1812. ἐριοπ. ὡς οἱ τὰ «ἔρια πω- 
λοῦντες βρέχουσιν αὐτὰ, ἵνα βαρύ- 
νῶσιν ἐν τῷ σταϑμῷ. 5. 

1916. ἠἡνὶ ἐδοὺ “ἐκ παραλλήλου. 

81058. ὙιοίοΥ, βουλθίταῦ αἰΐαπι ἣν 
ἰδοὺ, βοάθηὶ 56Π811- 

1317. τὸ οὐκ ἔστι Π. ἐξ 'ἄντι- 
γύνης Εὐριπίδου. τὴν δὲ πειϑὼ 
χρῆμα νοῦν οὐκ ἔχον φησὶν, ὅτε 
τὸ πείϑειν ποικιλία καὶ στροφὴ 
λόγων οὖσα, παράγουσα τοὺς ἀκού- 
οντας, καὶ οὐκ ἀληϑὴς διάνοια. τὸ 
δὲ ἑξῆς ἐκ Νιόβης “ἰσχύλου. 8. 

1825. ἴα 1)1η6. διιοῖογα 8561616-- 
Το. οοἀα. 5}} ΕπΥρ1 415. ΡΘΥΒΟΠα 
ποῦ φράσω; 

1826, Βοος 4111 γχοζοσιιὲ δᾶ Επὰ- 
τρια Τ ΙΘρμιπι, 411 δα 6715 
Ῥμ]]οοίθίθπι νῈ] Τρ σθηΐαπι ἴπ 
ΑἸ]1ὰ6; 4111 ἀθηΐαιιθ δὰ Αθϑομυ 
ἹΜυΥπλοη65. Εδίαιῃ., τποποπΐθ 
Κ., δα Οἀγβ85, α΄, Ρ. 1297; 18., 
δοοπη δι ΗθγοαοΥπι, νεῖ. Βταγα- 
χγδιϊοατα : κύβον, φασὶ διχῶς ἔλε- 
γον, αὐτὸ τε ἀναῤῥιπτούμενον, καὶ 
τὴν ἐν αὐτῷ μονάδα. ὅϑεν λυϑείη 
ἂν τὸ ζητούμενον ἐν τῷ παρὰ ἴρι- 
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λέγουτ᾽ ἂν, ὡς αὕτη ᾽στὶ λοιπὴ σφῶν στώσις. 
ἘΠ σιδηροβρυϑές τ᾽ ἔλαβε δεξιᾷ ξύλον. 
41. 

1890 5711. 

ΕὙ. 

21. 

ἐφ᾽ ἅρματος γὰρ ἅρμα, καὶ νεχρῷ νεπρὸς... 
ἐξηπάτηκεν αὖ δε καὶ νῦν. 

τῷ τρόπῳ; 
͵ 

δύ᾽ ἄρματ᾽ εἰσέϑηκε καὶ νεχρὼ δύο, 
τ' 2 Ἃ 2 

οὖς οὐκ ἂν ἄραιντ᾽ οὐδ᾽ ἑκατὸν Αἰγύπτιοι. 
ἢ Ε καὶ κηκέτ᾽ ἔμοιγε κατ᾽ ἔπος, ἀλλ᾽ ἐς τὸν σταϑμὸν 

αὐτὸς, τὰ παιδί᾽, ἡ γυνὴ, Κηφισοφῶν, 
188 ἐμβὰς καϑήσθω., ξυλλαβὼν τὰ βιβλία" 

" Α 85 5. - 3 » » »-ὋἪ᾿ [2 

ἐγὼ δὲ δύ ἔπη τῶν ἐμῶν ἐρῶ μόνα. 
41. 

στοφάνει κωμῳδουμένῳ στίχῳ" β ἐ- 
βληκ᾽ Ἃ. ὃ. κι κι τέτταρα. λέ- 
γξι γὰρ δύο μονάδας παὶ τέτταρα. 
ἔκειτο δ᾽ ὁ στίχος ἐν τῷ Εὐριπέ- 
ὅου Τηλέφῳ σὺν ἄλλοις ᾿ἰαμβιχοῖς, 
ἔνϑα κυβεύοντας τοὺς ἥρωας εἰσή- 
γαγε (Εατῖρ. ΤΈΙΘρΗ. ἔρϑρπη. 4. εὰ. 
{λ05.) περιῃρέϑη δὲ, φασὶν, ὅλον 
ἐκεῖνο τὸ ἐπεισόδιον, χλευασϑὲν.- 
τος ἐπ᾽ αὐτῷ τοῦ ποιητοῦ. 850}0].: 
-- τοῦτο δὲ λέγει ὁ “Διόνυσος, δει- 
κνὺς, ὡς “Αἰσχύλος νενίκηπε. τὸ δὲ 
σιδηροβριϑὲς ἐκ Μελεάγρου. 
τὸ δὲ ἐφ ἅρματος γὰρ ἄρμα 
ἐκ Ἐλαύκου Ποτνιέως Αἰσχύλου. 
τὸ δὲ ἐ ξηπάτηπεν εἶπεν ἐκ μετα- 
φορᾶς τῶν παλαιστῶν. ἐκεῖνοι γὰρ 
ἀπατῶντες τοὺς ἀντιπάλους νικῶ- 
σιν. 

1899, Ἰοοσιπὶ πέρ αυοσθ πὶ Ρτσ- 
Σου 8010]. Ευχὶρίαῖα᾽ δὰ ῬΒοεπ. 
1194. εἀ. Μαῖ.: ἐφ΄ ἅ. 7. ἅ. 5. 
Ψ. νεκρὸς Ἵπποι δ᾽ ἐφ ἵπ- 
ποις ἤσαν ἐμπεφυρμένοι. 
δηηοίαν ΒΥ. 

1331. εἰσήνεγκε Ῥατί5. 9890., Βιαν.» 
Ὠπά. 

1992. πανταχοῦ τῶν “Αἰγυπτίων 
ὡς ἀχϑοφόρων μέμνηται. 8. Βε.: 
ὍὍῸΙ Δα 5611 ούϑηξ ρϑβίϑη 15 οη6- 
Τρ, {αππὶ ἀβϑϑίάπθ οοσουθηϊιτ 
8 ὙΟρΊΡε5. ΡοΥΐϑυθ μηδίθυαπι, 86 
ἐχϑέγιθη 45 ρυαθοῖριιθ ρυγδιϊ 65." 
ὅ8Ρ. οοπξεουσὶ Ἰμαρεὶ ἂν. 1188. οὐκ 
Αἰγύπτιος πλινϑοφόρος, τιοπ 46- 
δγρείμϑ ἰαέογεσπ δ α]ωίμ5. ᾿πα6 Εχοα. 
«Ὁ, ὦ. Αραυρίμαμπι αἰοὶ ἀοπιμτ 561- 

, ’ 2 Ν Α “- 

ἄνδρες φίλοι, καγὼ μὲν αὐτοὺς οὐ κρινῶ" 

φεξμεΐδ. αἱ ἴπ 48 ΗδΡΥΔ6Ὶ σοϑοίὶ 
ΣΤ ρΥυϊηΣ ποὰ πιοάο πλινϑοφορεῖν, 
νϑυιπι Θἐἴδηι πλινϑουργεῖν, ἰαέεγεδ 
ΘΟ ΕΣΕΣ οἷο. 

1333. κατ᾽ ἔπος. τοἀδαηξ: δἦσ- 
σωΐὶ5 υογδιριε5 φεγίσέ, 4ιαδὶ νϑύ- 
ναμι (ΡτορΥΪΘ ἀϊοῖιιπι) 51} ΟΠΊ]15-- 
βιαΠ. 5θηϊθηϊα δϑὶ: 6Χ 51 ηΦ.1}15 

γουβιριιβ ροπαρθυθίαυ, ἢ. 6. βίῃ σα] 
νούβῖια ϑβίϑίοσα θχαπηποηΐαγ. Β. 
γλ8 11 πὶ ἔμοιγε δοοὶρὶ ῥρτὸ σὺν ἔμοι- 
γξ5 ἥτι88 ῬΥΘΘρΡΟΘΙΠ10 586 06 1πῖ6]- 
Ἰρίξωτ, αὐ πὰς Ῥδυεπθαΐ καϑήσϑω 

(ἐν τῷ σταϑμῷ). κατ᾽ ἔπος, αἰέοτ- 
7.15 26 δι. 1πὲ γϑοῖέατιδ. 

1834. Κηφισ. οἵ. 895. 
1837. ἄνδρες φίλοι εἰσίν. 

ΠΣΡ8η6. αἸοίτππι; ὨθαΘ ἃ ΥΟΥῸ 
ΔΡΘΥΥ νυ ουϊξ, σαὶ Π8ης 1ρΡ511ι5. ΑΥἹ- 
βιορΒϑηῖὶβ 46 πίγοφιθ ΤΎΘΡΊΟΟ 56ῃ- 
ἔθη δ 6558 ΘχιβΡ1:. σανθ 
Θμΐη Ομ ηΐα ΔΡ θὸ αϊοῖα ἵπ Ἐπισρὶ- 
ἄθπι δεὶ υἱνὶπ γ656Θ068, αιι0α ἔξοοσα 
φυϊάθηι ἹΠΘΡῚΪ δἔαιιθ ΤΩ Βπ]8}], 
αἱ σϑιάθηὲ 1ηδι]αγθ πιθρ 5 ποὸ- 
χαϊηϊρας; 8068. Ποία νϑυῖβ δθπι- 
δος Οομλίοι5 τοῦθ ὈοΟδἕδΓΙΠΙ, 
ῬΡοραίο μὲ ρμίαορεγετιὲ, μα ἔδοῖςϑθὲ 
“αϑωίας ; φιιδηιδάπιοάτιι ϑἔιθηη 50- 
οΥαίθπι 1Ὑ]51. ΤΠ ΝΝΆΡΙΡΙ5., ΠΟΙ 
4.0 ρἴϑπθ εἴ βθηϊγοι 46 νἶτο 88- 
Ῥἐθη ἰββϑίμιο ργο᾿ββίπιο αι. --- φέ- 
λοι Ῥασῖβ. 9890. 7ππὲ. 5. εὐ βιθβο- 
οαΐδθ φααθάδηι δα. ρεῦρθυϑηι 811] 
Ἡθυὶ σοφοὶ, 41τιῸ δα ῃιῖ550 Ροπαιις 
ὭΟΠ μαδδπὶ νοΥΡ8 τὸν μὲν γὰρ 
ἡγοῦμας σοφὸν 1389. 
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οὐ γὰρ δί ἔχϑρας οὐδετέρῳ γενήσομαι" 
τὸν μὲν γὰρ ἡγοῦμαι, σοφὸν, τῷ δ᾽ ἥδομαι. 

1340 Π4. οὐδὲν ἄρα πράξεις, ὥνπερ ἦλθες οὕνεκα. 

21. ἐὰν δὲ κρίνω; 

Ἧ14. τὸν ἕτερον λαβὼν ἄπει, 
ὁπότερον ἂν κρίνῃς, ἵν᾽ ἔλθῃς μὴ μάτην. 

21. εὐδαιμονοίης. φέρε, πύϑεσϑέ μου ταδί. 
ἐγὼ κατῆλθον ἐπὶ ποιητήν. 

ΕὙ. 

845 411. 
ο 3 ς 

ἵν ἢ 

“ 4 

του χαριν; 

πόλις σωθεῖσαι τοὺς χοροὺς ἄγῃ. 

ὁπότερος οὖν ἂν τῇ πόλει παραινέσειν 

μέλλει τι χρηστὸν, τοῦτον ἄξειν μοι δοκῶ. 

πρῶτον μὲν οὖν περὶ ᾿Δλκιβιάδου τίν᾽ ἔχετον 
γνώμην ἑκάτερος ; ἡ πόλις γὰρ δυστοχεῖ. 

1850 ΕΥ̓͂. ἔχει δὲ περὶ αὐτοῦ τίνα γνώμην; 

41. τίνα; 

ποϑεῖ μὲν, ἐχθαίρει δὲ, βούλεται δ᾽ ἔχειν. 

1389. σοφὺν μὲν Εὐριπίδην λέ- 
ει, ἤδεσϑαι δὲ τῷ Αἰσχύλῳ. οὕτως 
“ρίσταρχος. -- τϑοῖθ, εἰ φυΐάθπι 
ποπθη σοφοῦ Επιτίραϊ τᾶρηο νϑ- 
το σοηδθηβα ὑὐυ }Υ, αὖ τῸ- 
πϑὲ ϑρ. εἴ ἢ. ]., εἱ δα 729.. οἔ. 
1861., 1877. 

1841. ἄπει, αδιδί5. Β;. 
1844. γεγθὶς τοῦ γάριν; Επιγὶρῖ- 

αἷς ρϑύβομα δαξογϊρία εϑὲ ἴπ ΕἸ- 
Ῥίηρ., οἷν Ρϑύβομδθα, πἰροΐθ ῥὑγο-- 
ἴοσναθ εἰ ϑεπΊρΡου ρυϑϑίββδιηϑηϊ, 
ΒΥ. δἴψφιε δὐϊξζοσεβ πῖϑρ15 1118 σοι- 
γΘηἾγα σθηβθηΐ αδι Ρ] ΟΠ] γε] 
Αδβοθυ]ο, δα 4105 1π 81115 ΠΠΡΥῚ5 τ- 
Σουιι πίον. οἷν ΒΘ ΓΘ Π.16.6 5 ὈΞΟΥΡΟ. 

1845. σω ϑ., δογναία, 1. 6. οχπὶ 
βευναΐα ἔιθυϊδ: δαάμιιο οπΐπὶ ρ611- 
ΟἸἸταθαΐιγ, ἀμπγαπίθ Ρ6110. οἵ. δὰ 
1848, τοὺς χοροὺς, οαΠοΥο5 
50] 6 Πηη6ς. 

1848. πρ. μὲν οὖν περὶ ΄41λκ. 
περὶ τῆς δευτέρας λέγει αὐτοῦ ἀπο- 
χωρήσεως (πῃ ΤἬγδοΐιπι σ85:6]} πὶ 
511}, δὲ 1πἀ4δ ἴῃ ῬὨγυρίθπι, μ16- 
τι Τιασοϑαοπιοπίοταπ: να ΡΙ]αΐ. 
γι. ΑἸΟΙ͂Ρ. ,θ8Ρ. 85. 56αιι. εἴ 101 
ΒΆΜγ.), ἢ ἣν ἑκὼν ἔφυγε, κατελθὼν 
μὲν ἐπὶ ᾿Αντιγένους, πρὸ ἐνιαυτοῦ 

τῶν Βατράχων" διὰ δὲ τὸ πιστεῦ-- 
σαι “Ἀντιόχῳ τῷ κυβερνήτῃ τὸ ναυ- 
τικὸν, παὶ ἡττηθῆναι, ὑπὸ “υσάν- 
δρου, δυσχερανϑεὶς ὑπὸ ᾿᾿ϑηναί- 
ων. --- δυστοκεῖ ὃὲ λέγει, ἀντὲ 
τοῦ ἀγανακτεῖ καὶ κακῶς πάσχει, 
ἐκ μεταφορᾶς τῶν δυστοχουσῶν 
γυναικῶν. --- 85. ὙνΦΙοΚοΥ. : ἀδητὸ 
ἀϊς διαὰςξ δὲ π᾿ Κιπια οοτιοεΐ, ἀαγαπ, 
1... 6. νϑῃοιπθηΐοσ αἀμρθῖϊαῖ, απθηὶ 
ἀϊισθπι ογθεῖ. 

1851. παρὰ τὰ ἐκ τῶν Ἴωνος 
Φρουρών, ὅπου ἡ Ἑλένη “πρὸς τὸν 
᾽Οδυσσέα φησί" σιγᾷ μὲν, 
ἐγθαίρει δὲ, βούλεταί .5 
μήν. ὁ δὲ λόγος" ποϑεῖ μὲν, ὡς 
δραστήριον, διὰ τὰς νίκας" ἐχϑαί-- 
ρεε δὲ, ὡς τυραννιπὸν » Ὡ εἰς εἷς 
“Μακεδαιμονίους χωρήσαντα. 8. 6 
Ιοηθ Οἰῖο, Ὑταρίοο, [1᾿ϑιάἀδμΐαῦ 
Ἐδθυίοίπις ΒΊΡ]. δγ. 2. Ρ». 807. 56αιι. 
εα. ΗδΥ]ε5., εοὐ ἱηρυϊηιῖ5 ΒΘη1], 
Εἰρῖξε, δὰ Μ11Π. οριιβο. Ρ. 494. 56 αιι. 
εα. Πιὶρ5, ἀγαπηδῖϊβ 1}11|ι5 οἱ νϑυ- 
5.15, 46 ηὶ μίας γεβϑρίοϊς ΑὐἹβίορῃ., 
τα] ηθγιηΐ Αἴἤῃθη. 4. ο. 95., ΡΙαΐ. 
ΑἸοΙΡ. ο. 16., Ηδβυύοῆ. ἱπ νεφύεσσα 
Ἑλένη, ϑιλά, νν, σιγῶ οἵ Σίφνιοι. 
οὗ, 66. 
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9 γ7 ὦ - ’ 

ἄλλ ὁ τι νοεῖτον, εἴπατον τούτου πέρι. 

ΕΥ̓͂. μισῶ πολίτην, ὅστις ὠφελεῖν πάτραν . 
Α Υ͂ 

βραδὺς πέφυκε, μεγάλα δὲ βλάπτειν ταχὺς, 
185 

᾿ [4 ; - - 

καὶ πόριμον αὑτῷ, τῇ πόλει δ᾽ ἀμήχανον. 
21. εὖ γ᾽, ὦ Πύσειδον ! σὺ δὲ τίνα γνώμην ἔχεις; 
41. Ἐ οὐ χρὴ λέοντος σκύμνον ἐν πόλει τρέφειν" 

μάλιστα μὲν λέοντα μὴ ᾽ν πόλει τρέφειν" 
ἣν δ᾽ ἐκτραφῇ τις, τοῖς τρόποις ὑπηρετεῖν. 

1360.71. νὴ τὸν “Τα τὸν Σωτῆρα, δυσχρίτως γ᾽ ἔχω" 
ὁ μὲν σοφῶς γὰρ εἶπεν, ὁ δ᾽ ἕτερος σαφῶς. 
ἀλλ᾽ ἔτι μίαν γνώμην ἑκάτερος εἴπατον, 
περὶ τῆς πόλεως ἥντιν᾽ ἔχετον σωτηρίαν. 

ΕΥ̓. Ἐ εἴ τις πτερώσας Κλεύκριτον Κινησίᾳ 

1353. αὕτη Ἑυύριπίδου ἡ γνώμη, 
μὴ καταδέχεσϑαι καϑάπαξ ᾿ἄλκι- 
βιάδην. --- 58. 

1354. φανεῖται Ῥτο πέφυκε Βιαν. 
οὐ ϑ14. ἴῃ Σίφνιοι, πἀπᾶδ ὨΙπᾶ. 
δοοὶν!ῖ. Βεοκῖο νἹαἀθίθμυ 1πίθυρτθ- 
ταπηθηζασηγ ΠΟΒ15 διττογραφία, 56α 
ἀϊα, αὖ πέφυχε ἃ πιϑηϊι δπιθηαδ- 
{γ]09. 68:6 δυβιζγθιημῦ. μεγάλα δὲ 
Ῥήο ναυϊσαΐῖο μάλα δέ γε Ππαρϑηΐ 
ῬΙατα5 Μ58. εὐ δ 1665, 4108 τη6- 
χῖΐο ρσύόρανὶξ Πῖπα. 

1357. 564τι, πιᾶ]86 ΒΥ, νϑύσιι} 
μάλιστα οἴο. ἀ6]ον]ς, ἑδπαιιδτη 5ριι- 
αἰτπι, 4αἱ πος ΡΘΓ 56 55ΡΊ ΟΠ ΘΠῚ 
πιονδαῖ, οὐ π᾿ ὈΠΊΠΪθι1ι5 θυ ΠΡΥῚ5 
Ἰορδαῖαγ, πϑιιὰ πιᾶρῖβ ἰϑηθιι 1151-- 
τα] απ ϊι5. 6556 ντἀθίπῦ δηΐθοθάθη8 
γϑύβιιβ, σΖιθηι 41 481 τ ΠΟ] 15 1Π-- 
ΟἸβοΥ 8 Ρσορίευθα, θα ἢ Ὸ5 νοῦ β 
βίοι ϊος ἰΐα σομηρδγαῖοβ 6556 ρεΐβ- 
Ῥαμΐ, τιῦ δἰ ΓΘΥ ΔΙΊ σιπὶ Χο πα ογεῖ, 
βἷο 58η6 δβϑξ, δὶ 80 δαάδθηι που αιθ 
ῬΘΥβομᾶ ΡΥΟΠΗΠΟΙ ΘΙ ΠΥ. αι14 διι- 
ἴδηι, 5ἱ ββθο δβδὲ Αὐἱβέορῃϑηϊβ τπᾶ- 

ὯΠ8 ἕ ἊΝ 3 5 ΄ ᾿ 
εὖ γ᾽, ὦ Πόσειδον! σὺ δὲ τίνα 

γνώμην ἔχεις; 
οὐ χρὴ λέοντος σκύμνον ἐν πό- 

λει τρέφειν ; 
Α1. μάλιστα εἴς. 

τα Θχίβεϊπηο, ἀγθ6 ρυο μου Εὔτὶρ. 
Ἰμπβεογαῖ ΑἹ οἱ δ᾽ θιη, αιιαηὶ 5θηΐθη- 
τίατι ἐχροπάθηβ Βδοοδι5 Αθβομυ- 
ἰιπι ἱπίθγγοραῖ οὐ χρὴ --- τρέφειν; 

ἀπχιοτὰ ορογέθὲ ἴοοτῖς εαέμῖμπι ἐπ 
εἰνίέαξε τιμέγισὶ, αποὰ Πὲς αἸΧῚΣ ὃ 
δα σιιϑαθ σαιιῖὶθ γαβϑρομᾶθὲ Αδβομυ- 
1.15. 

1859. ἐκτρέφῃ Ὠϊἰπά. Ξβοππηάιιπι 
ΡΙμΙ. 1. }. 824 1851. 564 ἀρίϊι5 νὶ- 
ἀθιαγ ργδθϊθυϊζιπι, {φαΐ πο δαι- 
οαπάιι5 μὶς δρίτιν 160. 568 δάποα- 
ἐμι5, ἱ, 6. σγυϑηαὶβ να] ἀπδαιθ,, οὐ 
οοάθυθ πιϑὶϊ5 6558 δἱΐ ΑΘβου 5 
τᾶτὰ δἀνογύβαπάο ρ]θοί, 
1864. ἐἀυραίτμ Ἤϊο οδὲ πὶ οοαᾶ,, 

Ἰά 46 ͵8πὶ ΟἸΐπι: τὰ Χ6 ΡΘΥΠΙΟΙΪ, 
ὈΡΙΠΟΥ͂, ΠΙΔΡῚ5 4ιιῶπι ΡΥΟρΡίοσθα 
χιοά νε] βουγγ 88 ν6] 8]16π] ἃ ρτοὸ- 
Ῥοβίίο ν᾽ ἀδγβηΐγ, Πο5 νϑύϑβιιβ τ|5- 
{π8 δὰ 1116 ἐγὼ μὲν οἶδα ποῖαν 558 
Αὐδέδγομιιπι αἴθ ΑΡΟΙ]οπταπα πὴ6- 
ταοῦϑὲ 5010]. ΄ποα πάἀϊοῖπι απο- 
ΤΙ Πιι5. ΒΘΠΖΌΘΠΊΝ, ΡΥΟΒΙθοὲ πιθη-- 
το τῶν οὁξίδων 1380.., τι πιοπιξ 
8Ρ. Μα18 ἤδθο σοῆϑθυθυύ 56η116 5 
ΒΥ. ηἰδὶ Ὑϑοίάθπαιϊ δἰπὲ ἰϑὲϊ νϑῦ- 
515, σοτία 1869. ἕτερον μὲν οἶδα 
βου θη πηι 6556 ριυΐαν; σαοῦ 
ΠΟΠΠΏΠ]Ϊ5. ῥ᾽ δου, σὰ πος δβὲ 18- 
ούθπὶ ἰανασθ. ἔογίθ ἰγδ]θοῖ βπξ 
ἨΣ νοϑύβιβ δ ᾿πβθυθηαϊ ροβὶ 1377,; 
40 ζδοίο ῥγοοθαϊε οὐαῖϊο, 66 
φυϊάᾳιιδηι δδὲ αιοαά τερυθμθηάαβ: 
Ὥϑηι τϑοῖθ δἴψιι ὃχ ὑϑριΐα ᾿5ὲς 
1876. εἰ νῦν γε --- σωξοίμεϑ᾽ ἄν; 
Πᾶθο εἴ τις πτερώσας οἷο. 51}0]}-- 
οἰπαίατ ἀσυνδέτως, πτροὶθ ἐπεξη- 
γητικά: αιδηι ξογιϑηι Ἰοαπθμαὶ 
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αἴροιεν 

21. γέλοιον 
1865 
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5. , ΓΒ ἢ , 
αὔραν πελαγίαν ὑπὲρ πλακα-. 

ὧν φαίνοιτο" νοῦν δ᾽ ἔχει τίνα; 
ΕΥ̓͂. εἰ ναυμαχοῖεν, κάτ ἔχοντες ὀξίδας 

ΩΝ Π ᾿ , -» - ’ 
ῥαίνοιεν ἐς τὰ βλεφαρὰ τῶν ἐναντίων. 
ἐγὼ μὲν οἶδα, καὶ ϑέλω φράξειν. 

4 λέγε. 

1370 ΕΥ̓Όὅταν τὰ νῦν ἄπιστα πίσϑ᾽ ἡγώμεϑα, 
τὰ δ᾽ ὄντα πίστ᾽ ἄπιστα. 

ΡΣ Β πῶς; οὐ μανϑάνω. 
ἀμαϑέστερόν πως εἰπὲ χαὶ σαφέστερον. 

ΕΥ̓͂. εἰ τῶν πολιτῶν, οἷσι νῦν πιστεύομεν, 
τούτοις ἀπιστήσαιμεν" οἷς δ᾽ οὐ χρώμεϑα, 

1876 τούτοισι χρησαίμεσϑ᾽, ἴσως σωϑεῖμεν ἄν. 
- - τ [4 - 

εἶ νῦν γε δυστυχοῦμεν ἐν τούτοισι, πῶς 
τἀναντί ἂν πράττοντες οὐ σωξζοίμεϑ᾽ ἄν; 

“11.ὄ 

Ἡδυηηδπη, δὰ Επτίρ. Βδαςοῖ. 987, 
εἰ ϑόρῆ. Ῥμιηοοῖ. 86,, Μδίῃ. δὰ 
δου. 777., αἰϊϊᾳὰβ {Ππ|ιδέγανα- 
ταμῖ, --- Κι: ,»Νοίδησιιμ οϑῖ, πτε- 
φώσας τις ιἷς ἀϊοίααμη 6558 ΡΥῸ 
πτερώσαντός τινος, τι εχ ΟοΥϊηῖμο 
ἂθ αἶα]. Αι. πιομιϊηλι5 δὰ Ρ]ιὶ. 
977. δβεοοιπάμπι σοηβίσπο 6 ηλ 
δπΐπὶ σγδπιπιαισϑηλ νογΡα Βα τι5 
Ἰοοΐ ἴτα οοἸ]οοαπάα βιιηξ: εἰ αὖραι 
αἴροιεν πελαγίαν ὑπὲρ πλάκα (Κλεό- 
κρίτον καὶ “Κινησίαν) πτερώσαντός 
τινος Κλεόκριτον Κινησίᾳ." 
ϑ6)0].: ---- εἷς λεπτὸς σφόδρα ὧν 
κωμῳωδεῖται, καὶ ὡς ξένος, καὶ ὡς 
κόλαξ. ἐμνήσϑη δὲ καὶ τοῦ Κινη- 
σίου, ̓ ὡς τούτου καὶ τοῦ Κλεοκρί- 
του ὁμοφρονούντων, - ΑἸτὰ5 1η- 
ἴεῦρτεβ: ὁ Κιν. λεπτὸς ἦν" ὁ δὲ 
Κλεόκρ. μοχϑηρός. φησὶν οὖν, ὅτι 
εἴ τις ἀντὶ πτερῶν Κλεοκρίτῳ Κινη- 
σίαν παραβάλοι, ὧστε “φέρεσϑαι 
μεταρσίους, συμβήσεται αὐτοὺς ὁλέ- 
σϑαι (ὀλεῖσϑαι) αὐροφορήτους γε- 
νομένους. ῬοΞκίγοιμα δθο ἔαϊβα 
βαπε, Βοη6 πιο ΒΘ., ΟἸδοοτγὶ- 
ἀπ ναΐὰθ νϑβίιηι 86 'Ῥτορεσιιπι 
ἔυιῖδ5θ, ἀπᾶθ Δν. 877. Οοπηΐοιις οἱ 
ἀτίθιιας τηδίγθηιν δί για ἢ οι 6] 111. 
οΟμΐγα ΟἸπβίδβ, ἰοβίβ Αἴμθῃ, 12. 
Ρ- 551.) ἦν ὄντως μακρύτατος καὶ 

-- 

εὖ γ, ὦ Παλάμηδες, ὦ σοφωτάτη φύσις, 

λεπτότατος. ,πυ7π5 ἸρίταΥ, κ΄ Ἰητηήε, 
ογἴδπίαμι ᾿Θνηαίθηι ΟΟΥ̓ΡΟΥΪΒ 6556 
νὰ] ἀἴσογθ, τι δὶ Ισοο δίϑγαπι δρ- 
ΡΙσθίασ ΟἸθοοσῖίο., αιδιηνβ Πη8-- 
ὅπ8θ π10}}5 Ποιαϊπὶ πἰγαπιαιιθ νϑπΐῖ 

βηδ ἴῃ 5:0] 1π|6 δα] ἰπιγῖ. ατι8 πὶ 
γθπι ΡΘΥ Ἰοοῦμι αἸοῖς 1116 πὶ ἔουθ 
ΑἸμθηϊθηβίαπι ταῖρι: πϑιη 51 ἰβ11 
ἄτι 80] }τ6 νο]δηΐθβ ἴῃ ῬΥΟΘΙΙΐ5 
ΠΔΥΘΠΒΡιι5 δοαίο οοηβϑρούσϑηΐ Βο-- 
βίϊαπι οοιἶοβ., τι ν᾽ 6γ6 πο Ρ05-- 
βίης, ξδοι]ιι8 605 ν᾽ ποοΥθ ΡΟ558 
ΑἸμδυΐθ 565," 

1572. -- παρὰ τὴν παροιμίαν 
σαφέστερόν μοι κἀμαϑ ἐστε- 
ρον φράσον. 8. ἰγγαθὲ Εμασὶρὶ- 
αἷς σοφίαν. 

1374. οἷς δ᾽ οὐ γχρ., αυῖΐριις 
ΨΕΥΟ ΠΟΙ ΕΣ ΠΊΠΥ,, 1. 6. ᾿πρΥΟ 15 
τ ΒΠΠΦ6 ΠΟ πα] Ἴ} 115, αι 165 ΓΘ γ6 
ΟἸδοοΥίειιβ εὐ Οἰπαϑίαβ, ἀθ αὐΐθιι5 
Ἶαπὶ αἰδοῖ βθοιηάιϊιι ποβίχϑηι οΟΥ- 
ΥΘΟΙΟ 61... 

1378. εὖ γ᾽ ’ ὦ Παλ. πρὸς τὸν 
Εὐριπίδην, ὅτι εἰκὸς ἐκ Παλαμή- 
ὃους πεπλάσϑαι ταῦτα, ἐπειδὴ 
(ναῖρο : ταῦτα. ἢ ἐπειδὴ) ὁ Παλ. 
μηχανικὸς καὶ ἐφευρετὴς ἦν. --- 8. 
Αἰμθη. 1. ρ, 17., τπιοηβμίθ Β6.: 
ΤΠαλαμηδικόν γε τοῦτο τοὐξεύρημα 
καὶ σοφόν. ἀε6 Ῥαϊαπιεὰθ νἱάθ Ηγ- 

Ἴ 
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ταυτὶ πότερ᾽ αὐτὸς εὗρες, ἢ Κηφισοφῶν; 

1380 ΕΥ̓. ἐγὼ μόνος. τὰς δ᾽ ὀξίδας "Κηφισοφῶν: 
21. τί δαὶ λέγεις σύ: 

ἍὍ[. τὴν πόλιν νῦν μον φράσον 
πρῶτον, τίσι χρῆται" πότερα τοῖς χρηστοῖς; 

21. 

μισεῖ κάκιστα. 
“1|. 

21. 

4888 41. 

πόϑεν; 

τοῖς πονηροῖς δ᾽ ἥδεται; 

οὐ δῆτ᾽ ἐκείνη. γ᾽, ἀλλὰ χφῆται πρὸς βίαν." 
πῶς οὖν τις ἂν σώσειε τοιαύτην πόλιν, 

ἣ μήτε χλαῖνα, μήτε σισύρα ξυμφέρει ;, 

21. 
δ ,5 

εὕρισκε νὴ 41, εἴπερ ἀναδύσει πάλιν. 
41. ἐκεῖ φράσαιμ᾽ ἄν" ἐνθαδὶ δ᾽ οὐ βούλομαι. 
21. μὴ δῆτα σύ γ᾽, ἀλλ ἐνθένδ᾽ ἀνίει τἀγαϑά. 

1590 41. τὴν γῆν ὅταν νομίσωσι τὴν τῶν πολεμίων 
εἶναι σφετέραν, τὴν δὲ σφετέραν τῶν πολεμίων" 
πόρον δὲ τὰς ναῦς, ἀπορίαν δὲ τὸν πόρον. 

δὶη. ἴα}. 95.. Ῥαιιβθ. Οουτηῖμ, ο, 
920., ϑορῇ. ΡΙΝ]οοι. τΌ., 981. 5641. 
δἴο, 

1382, πόϑεν; ποραϊΐϊο πιογαΐα 
ῬΕΙ ἱπιογγορϑίϊοπθα. ((θυμπιδηΐ 
ΒΙ ΠΆΠΠΟΥ: ἀρολεῖ 2) δἷὶσ Οομποῖοη. 
976. Ρεγοπῃοΐδηι ἀππϊ τοϑροη δὲ 
δαοίθβοθηβ πόϑεν; 1. 6. οὐδαμῶς, 
564, υἱὖὐ αἵε Ηδβυοῖ., μεϑ΄ ὑποκρί- 
ὄεως. νὶὰ. Ηδπηδίθυπιις. δα 1 πιοῖδη. 
Τίπι. Ρ. 115. Βτ. 50Π01.: πόϑεν 
ἀρνητικῶς . ἧσον τῷ οὐδαμῶς. 
πρὸ ς βίαν δὲ πρὸς ἀνάγκην, 
ἐπειδὴ τούτους ὁ καιρὸς ἤγαγεν. 

1986. σισύ θα. χλαίνης εἶδος 
εὐτελοῦς. οἷον ἐξωμὶς, ἢ ἁπλοὶς, 
ἤ τι τοιοῦτον. καὶ ἀλλαχοῦ" ζε1:- 
μῶνος ὄντος τρεῖς σισύρας 
ἀφ είλετο. τινὲς δὲ ἱμάτιον τραγὺ 
καὶ παχὺ. περιβόλαιον ἀγρφοικικὸν, 
δουλικὸν, παλαιόν" ἢ χιτὼν δερ- 
μάτινος. Βορέῃ δὲ λέγουσιν Ἡλίῳ 
τε τοιαύτην ἕριν γενέσϑαι, ὁπότε-- 
ρος ἀνδρὸς ἀγροικοῦ ὁδοιποροῦν- 
τος τὴν σισύραν (οἵ. ΝᾺ}. 10.) ἐπ- 
δύσῃ. ὁ δὲ νοῦς" μήτε χρηστὸς, μή- 
τε φαῦλος ἢ ὀχληρὺς “πολίτης συμ-- 
φέρει εἴς. 5. δ8ρ.: μήτε χλ.) μή- 
τὲ σιδ. αιιαχιιπι 11ὰ ὁ 1ᾶπὰ.), μαδο 

6 ΡΠΠ1ς σαρΥϊπΐς, πὸ πιοπϑὲ δἰΐβη 
ϑ0Π0]., Ραγαβραΐιγ; 1118 ον πιβ ἰη- 
ἀππιδπίμηι, ἤδθο βϑγανίιβ δα ονῖ- 
ἰδη αι ἔγισιιβ. αϑ 4 18ΠῚ χλαῖνα 
οἵ χλανὶς οἴίαηι ἀδ νεϑδίβ ΒΙΡΘγη ἃ 
ΤαΘΥυς αἰοία 8ρ. Ρίπααγαπι ΟἹ]. 9, 
146. εἰς. 

1387. ἀν αδ. ἐπανέλθῃ ἐκ τῆς 
δυστυχίας; ὡς ἐκ βυϑοῦ. εἴρηται 
δὲ ἐκ μεταφορᾶς τῶν βυϑιζομένων 
φηῶών- 8. 
1888. Ῥατίϑ5. οὐχί. ἔογε, ἐνθάδε δ᾽ 

οὐχὶ, ὨΧΠΙΘΥῸ ΔΙ ΒΟΥ ΊοΎ 6. 
1989. ἀνίε ἀντὶ τοῦ ἀνάπεμπε. 

παρὰ τὴν παροιμίαν ἐκεῖ βλέ- 
πουσαὰ δεῦρ᾽ ἀνίει τάἀγαϑα. 
8. 

1390. τὴν “Περικλέους γνώμην 
λέγει" εἦ τὴν μὲν ̓ ἀττικὴν ὡς πολε- 
μίαν ἐάσουσι τέμνεσϑαι, ἢ καὶ οὐ 
(πϊο αὐτοὶ) τέμνουσι (ἴοτι. τεμοῦ- 
σι), τὴν δὲ “ακωνικὴν περιπλεύ- 
σουσιν. -πα 5. νἱα, ὙΠππογα, 1. 148; 

1892. - ἕνα μὲν “πύρον ἡγεῖσθαι 
χρημάτων τὸ ναῦς ὡς πλείστας 
ἔχειν" τὸν δὲ ἄλλον πόρον (τϑιῖο- 
πϑπὶ Ῥαγαπἀδθ Ῥθοιμΐθ6,. Θπιο]- 
πιθπίϊιπι, γΘα 1115), ὃς ἂν ἔξω (πιο 
ἔσω) τῆς γῆς ἢ, τοῦτον ἀπορίαν 
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“1. 
ΠΑ. κρίνοι: ἄν. 
241. 

145 

εὖ, πλὴν ὃ δικαστὴς αὐτὰ καταπίνεν μόνος, 

αὕτη σφῶν κρίσις γενήσεται. 
αἱρήσομαι γὰρ, ὕνπερ ἡ ψυχὴ ϑέλει. 
μεμνημένος νυν τῶν ϑεῶν, οὖς ὥμοσας, 
Ξ3 ι ΄ Ν ἀ ἐκ Ἐ 

ἦ μὴν ἀπάξειν μ᾽ οἴκαδ᾽, αἱροῦ τοὺς φίλους. 

1408 

γνομίξειν, οἷον τὰ ϑεωρικὰ, ἢ δι- 
καστικὰ, ἡ ἐκαλησιαστιπᾶ. συμβου- 
λεύει οὖν πᾶσαν τὴν ἐν τούτοις γι- 
γομένην δαπάνην ταῖς ναυσὶν ἀφο- 
οἱσαὶ. --- 85. δ 185 σιδηΐο οοη- 
βεϊδυῖηὶ σαί πη ΑἸ ΘΠ] ΘΠ 51}9115. 
Ῥυδθβδυ τη Πα ϊοιιπὶ ΠπΊΘΥΟ65 οἵ οοπ- 
Οἷομα]θ, αὧἀθ οὸ θχιβίϊπιασα Ἰἰοθῖ 
χοριυϊδεϊΐ α86 δηποΐανίπιιι δα 
140. Ξεἀ εἰϊαπὶ βιιπλέι5 ϑεωρικοὶ δὲ 
Τδϑίουαπι Ρυ]]ΟΟΥ πη 4τ6 βρθοία- 
δΌ]οΥ πὶ Ορ65 ΑἸ ηϊ θη βίττη Θχ]δ1- 
στϊθραηῖ: υἱά, Ο: Ο. ὃ: Κορ!" 664- 
δείζρεδωπρ ἀογ Οτίθφολετι ρα55. 454. 
5666. 479. 

1893. ργοβραῖΐῖ αχιυϊάθδηι μος σσηβῖ- 
1πὶ ΒΘΟΟ τις, 56 νϑύϑειτ δ] 6, 
δὶ αιιϊὰ 1πᾶ6 Βοηὶ σθαι ἀανοσῖς δὰ 
ΥΘΙΏΡ., Π6 1ὰ Ἰοΐιπι ΡΒ ϑιιπηδηΐ 711:- 
αἴσοβ, 4ιι05 ἱπρυϊπιῖ5 οὐδ ἰσ πο-- 
βίθυ, πὸ εχ Ψψϑβρίβ δ] ]δάτϊιδ 6] 115 
ΤΑΡῸ] 5 ἐπ 6 ]]} στιν, 

1395, νϑύϑβιιβ ἱγαρίοἱὶ ςο]ουΐς, [οὐ - 
ἴ8856 ΕΧ δηϊΐδ88 αιιϑάδτη Εἰ ρα 15 
ἔαρι], αὖ δισρισαίαν ὙΨ ΘΙ ΚΟΥ. 

1898. ἡ γλ. ὁμ. παρὰ τὰ ἐξ Ἱπ- 
ΔΒΙΒΤΟΡΠΑΝΕΒ 1], 

ἡ γλῶσσ᾽ ὀμώμοκ᾽, Αἰσχύλον δ᾽ αἱρήσομαι. 
τί δέδρακας, ὦ μιαρώτατ ἀνθρώπων: 

- , 
ἑγῶ: 

ἔκρινα νικᾷν «Αἰσχύλον. τιὴ γὰρ οὔ 
, αἴσχιστον ἔργον μ ἐργασάμενος προσβλέπεις ; 
τί δ᾽ αἰσχρὸν, ἣν μὴ τοῖσι ϑεωμένοις 

δοκῇ: 

ὦ σχέτλιε, περιόψει μὲ δὴ τεϑνηκότα; 
τίς οἶδεν, εἰ τὸ ξζῆν μέν ἐστι κατϑανεῖν, 

τὸ πνεῖν δὲ δειπνεῖν, 
χωρεῖτε τοίνυν, ὦ Ζιόνυσ᾽, εἴσω. 

καὶ τὸ καϑεύδειν κώδιον; 

τί δαί: 

ἵνω; ξενίσω σφὼ πρὶν ἀποπλεῖν. 
- Υ̓ - 

εὖ τοι λεγείξ; 

πολύτου (576. ἡ γλῶσσ᾽ ὁμώ- 
μογ. ἡ δὲ φρὴν ἀνώμοτος. ϑ. 

1402. παρὰ τὰ ἐξ “ἰόλου Εὐρι- 
πίδου" τί δ᾽ αἰσχρὸν, ἣν μὴ 
ἐοῖδσι χρωμένοις δοκῇ; 58: 
πα ἄδηι νεύϑισπι 5858 ἴῃ ΕασΤ]ρὶ- 
ἄδπι γϑιουϑὶῦ [,8]5 ΠΊΘΥΘ ΥΙΧ,., Οἱ]ιι5 
ἀϊοῖαηι εχ Μίδοπομπθα ταΐεσὶ Αἰλδπ. 
Ῥ. 589, Ο.““ --- Βγ: 

1404. οἵ. 1091, ΤΑ] 65 ρύορυίὶθ 
μου ρῥ]δοίταπι, αὖ πιοπϑὲ Ὑγοὶοκε- 
χιι5. νἱα, Πίορς. Τυϑδγι, 1, 35. 

1405. ἀϊοξηπι σοφιστικῶς) ΠΊΟΥΘ 
Επιυὶρἀ15 ΑὙϑιορ μμεὶ, ὲ 

1406. 586ρ6 οπὶ νσοδίϊνο 51π- 
συαϊατὶ νϑυρθιπὶ Ρ] στα] 8. Δα ΒΙΡΘΕΓ; 
παπᾶ δὰ ρ]ιγ65 αἰτθοῖα ΟΥ̓ΔΤΙΟΩΘ 
ἀπιι5 Ταηΐαιη ΟΟΥρ ΘΙ] ταν. οἵ, ΤΥ- 
οἰβίυ, {166., ἡ 5Ρ.975.; ϑορῃ, Οεάᾶΐρ, 
ΟΟ]. 1104. οἰο. 81. δἰΐαπὶ Τ᾿ Γ 1], 
Ἐπ Βν.- ξ 

1407, ἰηνίζαιο σ᾽ αρίϊοσῦ, αϊα 

πῖοβ οὐαΐ θραϊασὶ σϑρογίαϊα νἱοῖο- 

τἷα βοθηΐοα. νίάθ σοποίσης πὶ Πηθ 

οἱ ΡΙαΐοπίβ ϑυπιροβίιπι: 7} οἰοΐθγ: 

Ξ 
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νὴ τὸν 4" οὐ γὰρ ἄχϑομαι τῷ πράγματι. 
ΧΟ. μακάριός γ᾽ ἀνὴρ ἔχων ἐ. ἃ. ὁ. στ. 

1410 ξύνεσιν ἠχριβωμένην᾽" 
πάρα δὲ πολλοῖσιν μαϑεῖν. 
ὅδε γὰρ εὖ φρονεῖν δοχήσας. πάλιν ἄπεισιν οἴκαδ᾽ 

αὖ, τ τ: 

5. ἐπ᾽ ἀγαθῷ μὲν τοῖς πολίταις, τς 
ἐπ’ ἀγαϑῷ δὲ τοῖς ἑαυτοῦ ξυγγενέσι τε καὶ φίλοισι, 

 - 

1415 διὰ τὸ συνετὸς εἶναι. 1}. 
χαρίεν οὖν, μὴ Σωκράτει ἄντ. 
παρακαϑήμενον λαλεῖν, 
ἀποβαλόντα μουσικὴν, 
τά τε μέγιστα παραλιπόντα τῆς τραγῳδικῆς τέχνης. 

1490 (5) τὸ δ᾽ ἐπὶ σεμνοῖσιν λόγοισι 
καὶ σχαριφισμοῖσι λήρων διατριβὴν ἀργὸν ποιεῖσθαι, 
παραφρονοῦντος ἀνδρός. 

1409. πᾶδθο δηὐβιγορ σα 6556, 
ΠΘπιΟ ἔδοι]θ πϑρανουϊῦ, {πᾶγθ αὖ 
Ρτο αὖϑις οἱ φίλοισι Ῥτο φίλοις 
Βουρβὶ, ΠΙπἀοΥηϊ βθοιιίτιβ, 1419. 
εὐ 1414.: ατι86 [801111π|886 διὰ πῦ τλι- 
ταί 65. 

1416. οἴ. ἀπποῖ, δᾶ 840. 5.}0].: 
-- τὸν Σωκράτη. ἐνταῦϑα κατηγο-- 
ρεῖ. ζῶν “γὰρ, οὗτος ὡς πολυλόγος 
κατηγορεῖτο, ὅτι πολλοὺς λόγους ἐν 
τοῖς ἐργαστηρίοις καὶ τραπέζαις 
διεξήργετο περὶ φιλοσοφίας. λέγει 
οὖν, ὅτι καλόν. ἐστι, μὴ μετ᾽ αὐτοῦ 
τινὰ διάγειν, ἀφέντα τοὺς ποιητὰς 
τοιούτους ὄντας, ὡς καὶ μετὰ ϑά- 

νᾶτον ἀναβιοῦν αὖϑις δύνασθαι" 
οὗ νῦν Αἰσχύλος ξ ἔτυχε. 

1491. σκαρ. --- οἷον σκαρισμοῖς, 
καὶ λεπτολογίαις » σκπεαγραφίαις. 
σκαριφεύειν γὰρ τὸ τοὺς ζωγράφους 
ὑποτυπώσαι πρῶτον τοὺς γραφο- 
μένους 5 καὶ σκαριφήσασϑαι ἐ ἐπὶ τοῦ 
ἐπισεσυρμένως τι ποιεῖν, καὶ μὴ 
κατὰ τὴν “προσήκουσαν ἀκρίβειαν 
σκιαγραφεῖν. εἰσὶ δὲ καὶ οἱ φιλόσο-- 
φοι λόγοι ὥσπερ σκιαὶ καὶ αἰνίγμα- 
τα διὰ τὸ ἀερώδες αὐτῶν καὶ λε- 
πτόν. -- 5. οἵ, Θοϊ ΘΙ ἀ6Υ1 Ι6χ. σὺ. 
ν. σχαριφάομαι. 

1421. δεατρ., αιιδοβιϊοποπι, α18- 
Ραϊαίίομθηι, Ῥασὶβ, ἀργήν. 
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ΠΑ. ΡΜ δὴ χαίρων, Αἰσχύλε, χώρει, 
Α - ΄ ᾿ ς Ι͂ 

καὶ σῶξε πόλιν τὴν ἡμετεραν 

1425 
τοὺς ἀνοήτους" 

γνώμαις ἀγαϑαῖς. χαὶ παίδευσον 

πολλοὶ δ᾽ εἰσίν" 

καὶ δὸς τουτὶ Κλεοφῶντι φέρων, 
κ Α - - 

καὶ τοῦυτι τοισι πορισταις, 

"Μύρμηκί 8᾽ ὁμοῦ καὶ Νικομάχῳ" 

1430 τόδε δ᾽ ᾿Δρχενόμῳ᾽ 
᾿ ,.9 3 -» ᾿ τ, 

καὶ φρὰζ αὕτοις ταχεῶς ἥκειν 

ἃ. 

δὲ 

ὡς ἐμὲ δευρὶ, καὶ μὴ μέλλειν. 

1494. τὴν ἣμ. πάντως γὰρ οἱ 
ϑεοὶ αὐτὴν φιλοῦμεν διὰ τὴν πρὸς 
ἡμᾶς εὐσέβειαν. 8. αἴοοίαϊα μδθο 
ταϊηὶ νἱαθίιγ 6556 ἱπἰθγργθίαϊο, 
τη] πη 48 ὑμετέραν, ἀπᾶ6 νοοᾶ- 
Β14 ἔδοϊ δ τ ϑοθη τ. 
1427. ἴσως τι σχοινίον δίδωσιν 

αὐτῷ ὁ Πλούτων πρὸς ἀγχόνην; ἤ 
τι τοιοῦτο «σύμβολον ϑανάτου. ὡς 
ξένος δὲ ὁ Ἀλεοφῶν κωμφῳδεῖται 
(οἴ, 1455. 5641.}" ἢ ὅτι γέρων ὧν 
ἔμελλε μετ᾽ ὀλίγον τεϑνήξεσϑαι" ἢ 
ὡς ἀγχόνης ἄξια ἔπραττε. 8. τεοῖε, 
ὨΪθ] αιοὰ ἐς δϑίϑϊθ ΠοΟπΊϊ 15 ΜΠ] 
ΘΟΠΙρ θυ τιπι ΠΘΡΘΠΊ115, οἵ, 1455. 

1428. τοῖσι πορ. τοῖς φορολό- 
γοις. τούτους λέγει, τοὺς περὶ πό- 
ρου χρημάτων (1392. εἰσηγουμέ- 
νους. εἴη δ᾽ ἂν σχοινίον, ὃ ἐπιδί- 
δώσιν αὐτοῖς. 8. ἰοχῖς. στβθίου. Ρ. 
294, 19.: πορισταί᾽ ἀρχή τις. ἥτις 
πόρους ἐζήτει. ἀρ. Πεππιοβιμ θη 6 πὶ 
ΘΟΠΙΠΙΘΠΊΟΥΘΠ ΙΓ τῶν χρημάτων 

ταμίαι καὶ πορισταί. νἱᾶθ 50. εἱ 
ΒοΟΘΟΚ ἢ ϑεααξδλαμδλαῖέ, ἀδν Α4ε.6- 
πιο 1. Ῥ. 179. 

1429. ὀνόματα κύρια. ἐπὶ πονη- 
ρίᾳ δὲ οὗτοι ἐκωμῳδοῦντο. οὐ πάν- 
τως δὲ ὁ Μύρμηξ τῶν “ποριστῶν 
ἔστιν, ἀλλὰ δὴ οἴονται ἀπὸ ἄλλης 
ἀρχῆς" οὐδὲ γὰρ, ὁ Νικόμαχος, 
ἀλλὰ ἤτοι ὁ τραγικὸς ὑποκριτὴς, ἢ 
ὁ πολίτης, περὶ ὧν προείρηται. (2) 
τί δ᾽ ἂν εἴη διδούς; τάχα βούχους 
πρὸς ἀγχόνην. ἤ τι τοιοῦτον. ξυμ- 
ποδίσας δὲ συνδήσας τοὺς πό- 
δας. 8. Ηἰἴο εβξῖ, υἰ τϑοῦ, Νῖοο- 
Τηϑομιι5., ΘΟμίγα αιιθι Τυγϑίαβ 80- 
οιδδίϊοηθπι ᾿πδίϊε, 4186 ΕΧίϑξ, 
ΕΠ) “τ 6 πὶ 5ΟΥΡ8, γραμματεὺς, 
ποη ὑποκριτὴς, αἱ μάρι ὐκὸ 5.0]. 
τη816 δυιϊαπιαῖ, Ραΐίπιεσ. ἘΧϑύςο, 
Κα Ας 
1480. 4.9 χ' πυπο ϑ]άδ8 ν. ᾿4δεί- 

μαντος γοοαὶ ᾿Ἀρχέμορον. Κ΄. 

Κ 
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“1 ᾿ Γ Φ 3 4 

καν μὴ ταχεῶς ἡχῶδιν, ἕγῶ;, 

νὴ τὸν ᾿“πόλλω, 

488 στίξας αὐτοὺς καὶ ξυμποδίσας, ἂν τα. 

μετ᾽ ᾿ἡδειμάντου τοῦ λευκολόφου 
κατὰ γῆς ταχέως ἀποπέμψω. 

41. ταῦτα ποιήσω" σὺ δὲ τὸν ϑᾶκον 
τὸν ἐμὸν παράδος Σοφοκλεῖ τηρεῖν, 

1440 καὶ διασώξειν, ἣν ἄρ᾽ ἐγώ ποτε 
δεῦρ᾽ ἀφίκωμαι" τοῦτον “γὰρ ἐγὼ 
σοφίᾳ χρίνω δεύτερον εἶναι. 
μέμνησο δ᾽, ὅπως ὁ πανοῦργος ἀνὴρ, 
καὶ ψευδολόγος, καὶ βωμολόχος, 

1445 

ΠΑ. 

μηδέποτ᾽ εἰς τὸν ϑᾶκον τὸν ἐμὸν 
μηδ᾽ ἄκων ἐγκαϑεδεῖται. 

’ , ν - ; φαίνετε τοίνυν ὑμεῖς τούτῳ 
ἃ. ῬαΥ. 

λαμπάδας ἱερὰς, χἅμα προπέμπετε, 
τοῖσιν τούτου τοῦτον μέλεσιν 

1460 
ΧΟ. 

καὶ μολπαῖσιν κελαδοῦντες. 
πρῶτα μὲν εὐοδίαν ἀγαϑὴν ἀπιόντι ποιητῇ ϑΧατη, 

Ποχ, 

ἐς φάος ὀρνυμένῳ δότε, δαίμονες οἵ κατὰ γαῖαν, 

1435. Ῥοοηδθ βϑύνοσιπι ἔαρι ῖ- 
νουτιπὶ οὐ ΘΟΥΙΙΠΊ, αι δἸἰχυϊα στα- 
νἱτ8 ἀεϊ:υϊοδθηὶ, ν᾽ 46. πηι αιιῖῖα-- 
ἴὰππι φύδθο. βου ρίουθβ, 1 5 Ροῖ- 
ἴθγιπι ΑΥΟ860], 1. Ρ. 135, 56αιι. ; 
1ΐθηι Γἰρ511 ΕἸθοῖ, 2, 15. 

1486. 5.: τοῦ λευκ. εἴη ἂν οὖ- 
τος ὁ τοῦ ,“Ἰευκολοφίου. οὗ καὶ 
Πλάτων μέμνηται ἐν Πρωταγόρᾳ. 
(ΡΙ αἵ, ΒΊροπῖ. ὃ. Ρ. 98.; Ἡδϊμθουξ, 
Ῥ. 4895. 5661ι:) ἦν γὰρ τῶν περὶ 
τοὺς καιροὺς τούτους στρατηγούν- 
των" ἡγεῖτο δὲ τοῦ μέρους τοῦ 
ναυτικοῦ. τάχα δ᾽ ἂν οὗτος εἴη, 
ὃν καὶ παραγεγραμμένον λέγουσιν " 
οἰκεῖον γὰρ αὐτοῦ τὸ στίξας αὖυ- 
τοὺς ἀντὶ τοῦ στιγματίσας καὶ 
μαστιγώσας" ἦν γὰρ ξένος. -- 
5010]. Βιᾶν. καὶ Εὔπολις μέμνηται 
ἐν Πόλεσιν οὕτως περὶ τοῦ ᾿ἄδει- 
μάντου: οὐκ ἀργαλέον ὃ ἢ τ᾽ 
ἐστὶ πάσχειν τοῦτ᾽ ἐμὲ, Τὸν 
Λευκολόφου παῖδα τοῦ 

"Ἐπορϑάνος:" δὶ βουβοί. 
ξογτΐαθβα οϑὺ τὸν “ευκολοφίδου 
παῖδα, τοῦ πορϑήτορος, ν6] τὸν 
πορϑήτορα, 1. 6. στρατηγόν. σοτίθ 
“Μευκολοφίδου ἀεαϊ ΘΌΠΟ]. νεέϊιϑ, 
οἵ. ΡΙαι. Ρχοΐαροτσα 1.1, δ ἱπίοσρρ. 
Χοπορπομὶ8 Ηϊϑι. 5: 1,, 84. 
δηλ) ρα αϊοίμπι λευκολόφου Ϊπ 
τ Ππ1|6.. ὙἹαϊοα]1 οαιιϑᾶ. 

1446. μη δ᾽ ἄκων. οἷον, μηδὲ 
εἴ τινὲς ἄκοντα τοῦτον λαβόντες 
καϑίσας ἐθελήσουσι. 8, 

1447. φαιν. πρὸς τὸν ,-Χορόν. 
ἀντὶ τοῦ ἀνάπτετε, ὦ μύσται. 8. 
ΠΙΘΙΧῚ στγαϊϊα βου] θη άϊπι σθη56 0 
τοίνυν. να. δηποῖ, δα 813. 

1451. ἡ τελευταία ἔχϑεσιᾳ τοῦ 
δράματος. --- εὐοδέαν δὲ εὐκο- 
λίαν περὶ τὴν ὁδόν. ταῦτα δὲ παρὰ 
τὰ ἐν Γλαύκῳ. Ποτνιεῖ Αἰσχύλον" 
εὐοδίαν μὲν πρῶτα ἀπὸ 
στόματος χέομεν. 8. 
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τῇ τε πόλει μεγάλων ἀγαϑῶν ἀγαϑὰς ἐπινοίας" 
πάγχυ γὰρ ἔκ μεγάλων ἀχέων παυσαίμεϑ᾽ ἂν οὕτως, 

1455 ἀργαλέων τ ἐν ὕπλοις ξἕυνόδων᾽ Κλεοφῶν δὲ 07 Β φ 

μαχέσϑω, 
κἄλλος ὃ βουλόμενος τούτων πατρίοις ἐν ἀρούραις. 

1455. ξύνοδοι ἐν ὅ. Ξιπξ αὐτηο- 
χὰ σοηϊιοίις, Β. Κλ. δὲ μα χ. 
παρόσον, ὡς ᾿ἀριστοτέλης φησὶ, 
μετὰ τὴν ἐν ᾿Δργινούσαις ναυμα- 
χίαν. «“Πακεδαιμονίων βουλομένων 
ἐκ “εκελείας ἀπιέναι, ἐφ᾽ οἷς ἔχου- 
σιν ἑκάτεροι, καὶ εἰρήνην ἄγειν, 
ἐπὶ Καλλίου, Κλεοφῶν ἔπεισε τὸν 
δῆμον μὴ προσδέξασϑαι, ἐλϑὼν 
εἰς τὴν ἐκκλησίαν μεϑύων καὶ ϑώ- 
ρακα ἐνδεδυκῶς, οὐ φάσκων ἐπι- 
τρέψειν, ἐὰν μὴ πάσας ἀφῶσι τὰς 
πόλεις οἱ Λακεδαιμόνιοι. οὗτος δὲ 
ὁ Κλεοφῶν ὡς ξένος κωμῳδεῖται 
καὶ βάρβαρος. οὗ καὶ ἄνω ἐμνήσϑη 
(687.), εἰπὼν φιλοτιμότεραι 
Κλεοφῶντος, -- χελιδώύν. 

μαχέσϑω οὖν, φησὶ, Κλεοφῶν καὶ 
οἱ ἄλλοι, ὅσοι τούτῳ ὅμοιοί εἶσιν, 
ἐν ταῖς πατρίσιν αὐτῶν, καὶ μὴ ἐν 
᾿ἀττικῇ κινείτωσαν πολέμους" οὐ 
γάρ ἐστιν αὐτῷ πατρὶς αὕτη. 8. 
Εγαὶ ϑηΐπὶ 1116 ΟἸθοριοι 46 τι- 
ΤΆΘΥΤΟ ΘΟΥᾺΠΊ, “πὶ Ρϑσθη ΥΘβριθ- 
Ραπὶ δὲ δηΐθ ποὺ ἐθηηριις ρμοβὲ νἱ- 
οἴουϊαπι ΑἸ Θη θη βλιπὶ δα Ον οι πὶ 
Ἐπαᾶϊο Τιδσοηΐ Ἰοσαΐο, Ρϑοθπὶ ρε- 
τθηϊ, τ] ππὶ δανογβαίιβ {πουοῖ, 
πὶ αἷὲ Τ]οάοτχσι 1. 13. (ο. 58., τοὶ 
να, ὙΥ 65561116.}, εἷ 1ζθσαπη Ροβῖθα 
Ῥοβὲ ρῃιρηδηι δα ΟΥ̓ ΠΟΞ5θπη8, ΤἼθο- 
Ῥοπιρο δβυοποηΐθ, πὸ αἷὲ Επγίρ. 
5010], δα Οτγεαβὶ. Ρ. 153. οὲ 909, 
Ῥαίπιεγ. Ἐχευο, Ρ. 776. 



ΝΑΒΙΕΤΑἝἍ 

ΙΝ. 

τ ΟΝ 

σΟ ΤΟΝ ΡΒ ΙΝ ΟΘι 

[πὰ Αὐβύτα. πη ϑϑαπι ὅτε, 916. Ζιόνυσος, ν οἱ σ᾽ ἔπα]θιι5 
πρὸς τὸν Κέρβερον. σομΓαϑῖς. 

ὁρμᾷ. Φ9Ί. τ ἀλγεῖν 
πορεύεται. 998, εἰκ. σύ γ᾽ ὦ 
προσπαίξων ἄρα. 284. φλυχτ. γ᾽. 
ἄνοιαν. 236. ἀγκύψας. 
περσεφόνην περιελϑόντων. 941. ἡμέραισιν ἠλάμεϑα. 
Ἐὐριπίδης περί. 
τότε Εὐριπ, 

. ἐφθεγξάμεϑα. ἔγααιιθις [ὶς 
ἘΕΘΕς 

αὐτοῖς τὸν Διόνυσον. 958. ὁ φάρ. ἡμῶν ἂν. 
᾿Δντιγένην. φοθ͵ αὖϑις. 

οὕτως. 802. προσέπεσεν. 
ὡς καί. 907. αὔρα γέ. 

ἘΔΡι]α6 νϑῦϑιι 5. δὲ 90. γελοῖον, 914: σαφές. 
οἱ ΒΙ πα Πον 8371.) ρ05. 815. ἐν ἕδραις. 

16. σκεύη φέρουο᾽. 829, ἃ. τὴν -- τιμὴν, εἴ Ξἰμπη]}- 
16. ποήσης. ἴθν 1 5᾽ ΠῊ 1 ΠΡτι5 Πιθ σοΥ πηι. 

80. οὑτοσὶν. 925. μύσταισι. 
43, δάκνων. 580. ὦ ἴακγ ὦ ἴακχε. 
68. μυριάκις γ᾽. 837. λαμπάσι. 
6ά. ἢ ̓ ᾽τέρα. 398. ἐξαγαγ᾽. 
69. ἄδου. 841. ὴ γνώμη. 
70. ἐστὶν. 849. ἐχόρευεν. 
ΥΓΕ ἀνάγειν, τα ἄγειν τινά. 879. ταινιωϑῆναι. 
79. ποεῖ. 989, κατ εὐτέλειαν, 

148. ὅ ὄφις. 385. ἀξημίως. 
170. τὸν νεκρὸν. 386. ἴακχ᾽ ἴακχε. 
175. ἵνα Ῥτο ἐάν. 893. κἀγώσε πρὸς σύν σοι. 
188. ποῖ. 898. κλεισϑένην. 
198. περιϑρέξη -- κύκλω. 402. τοῦτον. 
198. ποεῖς. άρ8. αὐϑις ὦ παῖ- 
199. ἕξω πι. ά4φά͵ περὶ τοὺς ξένους. 
Ξ0Ζ. φλυαρήσης. 425, 6. πηῖτα οοάθχ σκόψω, σκώ- 
«05, ἀκούση, οἱ κἷς ἔογθ ἴῃ βἰπιὶ- πτουσιν. 5ἷς οἰΐαπι 676. σκο- 

1Ρι15. πεῖσι μΠαθδὲ ῥχοὸ κοπεῖσι. 
908. ὦ ὄποπ Ρἷ5. 497, διατρίψης. 
209. βρεκεκέκεξ. 440, Ταρτησσία, 



499. 

510. 
522. 
599. 
5939. 
599. 

547. 
556, 
559. 
565. 
587. 
598. 
606. 
616. 

ΥΑΒΟΙΕΟΤΟΙΝ 60}. ΡΑΒΙ5. 

ἀναστήσεις. 
κατερεικτῶν. 
ἔνδοϑεν ο, α. ὅτι εἰσέρχ.» τι 
ΕἸΡίηρ., φισοιι ΠΠΡ6γ 14- 
ἘΠῚ ΘΕΙδπι δ16:,..911;.,. 915.. 
926,, 964. 
ἔστιν ἂν Ῥτο ἔστι νοῦν, α οἱ 
ου σομῃηξιιοῖθ, τι ρμϑϑϑὶπὶ πὲ 
1π ΠΡΥ]5. 
τὸν χορὸν. 
κατήσϑιεν. 
τοὺς. 
φαρυξ. 
κλέωνα, πὶ οἸἸϑ᾽ο μη 986- 
Ρ᾽βϑίπιθ ποσί οχὶς ΠΙΡΥασῖπι5. 
εἴμι τύπτεις. 
7. εἰ δὲ --- βάλεις. 
ἄνδρες. 
δεῖν 9᾽. 
μοι. : 
χώπ. γὰν ἴδης. 
οὐγ᾽. 
ἐπεί. 

680. πέρσεφασ. 
643. 
657. 
661. 
669. 

682. 
697. 
698, 
708. 
710. 

784, 
758. 
714. 

776. 

792. 

842, 
858. 
861. 

868. 
881. 
889. ἃ 
892. 
908. 
.ΕῚ- 
914. 
915. 

ξυμπαρ. 
ἑκόντας. 
τό τ᾽ ρῥτο ποτ᾽. 
οἰμώξεται, ξ οἱ ἐ Πιογῖς 
ΘΟ ξ 515. 
μουσικοῖς, αἱ χοροῖς. 
πεποίηκεν. 
μᾶλλον ἐπ. δοκώ. 
καί μοι. 
ἐστὶν ὃ, φιιαϑὶ βου ρέπιη ἔπε .- 
αὶτ ἴῃ αἰϊορσταρίιο τίς ο. ἔν- 
δον ἔστ᾽ ὁ ϑόρ. 
οὐρανιόν τ΄. 
σύμπυκτα. 
ἱπποβάλλονα, μ εἴ λλ οοη- 
1ιις515, 
ἥσει πέμπει, εχ ἰηϊοτρτεία- 
τἴοπθ. 
κομποφακελορήμονα, εἱ εἰς 
ἔεγθ 1 4115. 5:1 Π101ι5. 
ἴϑι δή. 
μὲν καὶ. 
λαβόντας ῬΓΟΡΊΘΥ ργᾶθοα- 
ἄθὴς λαβὼν, ηἱ ἔφ! ]ου, 
ἡλαχοῦντες. 
ῥάδι. 

ἴσχανα. 
ἐρᾷν γγο ὁρᾷν. 
γὰρ γτο γ᾽ ἂν. 
ποῶν. 
γνώσει τε. 

920. 
921. 
926. 
091. 

932. 
940. 
945. 

946. 
947. 

948. 
951. 
957. 
958. 
Θ964. 

965. 

978. 
984. 
998. 

1006. 

1009. 

1014. 

1015. 

1028. 
1037. 
1043. 
10:16. 

1062. 

1068, 
1071: 
1075. 
1083. 
1084. 

1085. 
1098. 
1098. 

1107." 
1117. 
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κπαχοῖσε περιπ. 
κεῖος. 
ἔλαβεν. 
καὶ Ρτο τίς. ἀοίηαθ ἐβελτε-- 
ρώτατοι. 
μεμμάκουϑοι. οπιΐδϑιπι χαί. 
5616] Ἰδοίζιν μᾶλλον. 
τὴν ξυντυχίαν, ροτιπϊχεϊς, αξ 
νἹάδιιτ, ν δὲ ὁ δι βουίρίο, 
δἶῖνα Ροιΐι5 δἰἰξονίρίο : πδηι 
ΔαΞΟΥ ΘΙ ιασ ἴῃ νοιὶ, ΠΡ Υΐβ, 
δεῖ ἐμὲ. 
οἱ 968. ἕνεκα, ξογίαϑϑθ ῥ1Ὸ 
εἵνεκα. 
βελτίστους. 
αἴξιος. ἃ οἱ αε σοηξιι515. 
ἐπιτρίψεις. 
καὶ σὺ τί. 
ἡμῖν ργο ὑμῖν, εἰοι! ὑμῶν 
1000. 
βἷο ΠΡΟΥ, πϊϑδὶ «ιοά οἰΐαπι 
ἴρβθ δθοὶ ἐδίδαξα. 
καἀγαϑούς. 
οὐδὲ γὰρ -α μηδὲν ἐπ. 
τὰ ῥήματα. 
ε , "“ 
ὑπενέρϑων, υἱἱ ἔχων οὔ- 
λων ἐρίων. 
ἐνέτριψεν, εἰ 1037. ἔφευγεν, 
1279. κατέλιπεν, ν]δσο ἐνέ- 
τριψε, ἔφευγε, κατέλιπε. οο0η- 
ἴγα 1148. εἰ 1154. ἀπώλεσε. 
546 δα 1196. ἰχα]θοίὶ βαηΐ 
1 οΟαϊοθ. 
ἀντιλέγειν 
πλεῖν. 
ἀπεφάνϑην. 
λαμπάδα ἔφευγεν. 
ἔρχεται Ῥγτο ἔχετον. 
καταφοβεῖσϑαι ργο καταφο- 
βεῖσϑε. 
σύμμαχος, τι δἰΐαιη 1087., 
οἵ β᾽πλ 1] 116 Υ συμφορᾶς 1099,, 
συνέλεξας 1296. 
φανῆ. 
γέ μοι μέλλει. 
τεϑνηκότος. 

ΟΣ » 
οὗτος ἂν. ἴογία5886 ὕγὸ οὔ- 
τως ἄν. 
αὐτό. 
ὥσπερ γ᾽ εἴτις: 
μετῆς, ς Θἴ τ ϑθ5ογ, σομ- 
ζιι5]5, 

τῷ δὲ ρτο τάδε. 
εὐτυχὴς, πο ΑἸ υ 1121. 

γοΓβι οὐ βϑαι. 

1180. ἂρ 
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4157: 
1138. 
1139. 
1157. 
1180. 
189. 
1187. 
1195. 
1197. 

1901. 
1908. 
1907. 
1917. 
1993, 
1251. 
1952. 
1986. 
1940. 
1941, 
1949. 
1948, 
1948, 
1950. 
1254, 

ΑΝ ΓΕΟΘΟΤΟΙΝ ΟΟὉ ΑΒΘ. 

ἀναρμοττειν. 
Δληλάκπιον. 
ἑαμβίοισε. 
φροντ. σε. 
ἀπολεῖς. 
σὐπ᾿ ἑτοῖσιν. 
ὠέμψιν ἐπ. 
᾿Αχιλλεῦ, -- ἀκούων μάχην. 
λίωνα. 
μου παῖ. 
τρίτον ὦ ᾿σχύλε. 
ὅσιον, 
δυσχειμερίαν. 
συγκλινές τ΄, τἱ Ταηῖ. 1. 
μελήτου. 
ταῦτα το τάχα. 
ταῦτ᾽ ξστ΄. 

νοτεροῖς. 
οπββα νοσρα κατὰ γωνίας. 
εἶ- (510) εἰτεῖς- 
καὶ ἌξΟΝ.- 

περίβα!". 
δὲ ρτο δαί. 
βουλομένους. 

1958. 
1265. 

1974. 
1287. 
1294. 
1298. 
1804, 
1532. 

1334. 
1357. 
1843. 
1347. 
1350. 

1354. 
1356. 
1867. 

1388. 
1590. 
1421. 
1459. 

πρόσπολον. 
ἀρόσον ρτο δρόσον, α εἰ ὃ 
ΠΕ ΘΥῚ5. ΘΟ ξιτεῖβ5. 
εἰ- εἰ. 
ὀξυτάτας. 
δὴ, ἴοτε, ὑτὸ ἃέξῃ: 
πλέον. 
περίστ. 
οὗὺς αἰϊαπὶ πΐς ΠΡΘΥ, 
ὡς, 151: Βτ. 
παιδία χ᾽ ἡ γυνή. 

πο 

οἰΐατη ΠΡΟΥ Ῥαγῖβ. Αέβομυ]ο 
Πδθο ἘΡαῖξ, ποα πιδῖοθ. 
μάλα δὲ βλάπτειν, 
εὖ ὃ΄. 
κατέχοντας, ποι κατέχοντες, 
πὶ πατσαὶ ΒΥ. 
οὐχί. 
ὁπότ᾽ ἂν. 
ἀργήν. 
ἐς. ποι κὲς γ εἴδη ῬΔ1185. 



ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΜΠΠΟΥ͂ΤΟΣ. 





ΘΩΜΑ ΤΟΥ ΓΙ ΣΤΙΟΡΡΟΟΥ 

ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ͂ ΡΑΜΑ͂ΤΟΣ:. 

ΤΟΥΣ ΜΑΣΗΝ ᾿Φριστοφάνης σκῶψαι τοὺς ᾿άϑηναίους ἀδικίᾳ 
καὶ συκοφαντίᾳ, καὶ τοῖς τοιούτοις συνόντας, καὶ διὰ τοῦτο 

πλουτοῦντας, πλάττει πρεσβύτην τινὰ γεωργὸν Χρεμύλον 
τοὔνομα, δίκαιον μὲν ὄντα καὶ τοὺς τρύπους χρηστὸν, πένη- 
τα δὲ ἄλλως" ὃς μετά τινος αὐτῷ 1) ϑεράποντος ἐλϑῶν εἰς 

ΑπόλλωΞ), ἐρωτᾷ περὶ τοῦ ἰδίου παιδὸς, εἰ χρὴ τουτονὶ, 

τρόπων χρηστῶν ἀμελήσαντα, ἀδικίας ἀντιποιεῖσθαι, καὶ 

ταὐτὰ τοῖς ἄλλοις ἐπιτηδεύειν, ἐπειδήπερ οἵ μὲν τοιοῦτοι 
ἐπλούτουν, οἱ δὲ τὰ ἀγαϑὰ πράττοντες πένητες ἦσαν, καϑά" 
περ αὐτὸς ὁ Χρεμύλος. ἔχρησεν οὖν αὐτῷ ὁ ϑεὸς σαφὲς μὲν 
οὐδέν" ὅτῳ δὲ ἐξιὼν ἐντύχοι, τούτῳ ἕπεσϑαι. καὶ ὃς γέροντι 
ἐντυγχάνει τυφλῷ (ἦν δὲ οὗτος ὁ Πλοῦτος), καὶ ἀκολουϑεῖ 
κατὰ τὰς μαντείας, μὴ εἰδὼς ὅτι ὁ Πλοῦτός ἐστι. δυσχεραί- 
νῶν δὲ ἐπὶ τούτῳ καϑ'΄ ἑαυτὸν ὁ ϑεράπων, μόλις αὐτὸν 
ἐρωτᾷ, τίνος ἕνεκα τούτῳ ἀκολουϑοῦσι" καὶ ὁ Χρεμύλος λέγει 
αὐτῷ τὴν μαντείαν. ἔπειτα μανϑάνουσι παρ᾽ αὐτοῦ τοῦ 
Πλούτου, ὅστις ἐστὶ, καὶ ὅτου χάριν τυφλὸς ἐγεγόνει παρὰ 
τοῦ “ιός. οἱ δὲ ἀκούσαντες ἥσθϑησάν τε, καὶ βουλὴν ἐβου-- 
λεύσαντο ἀπαγαγεῖν αὐτὸν εἰς ᾿Δσκληπιοῦ, καὶ τὴν τῶν ὀφϑαλ- 
μῶν ϑεραπεῦσαι πήρωσιν. καὶ ἵνα τὰ ἐν μέσῳ παρῶ, τάς τε 

Χρεμύλῳ ὃερ. Ἐλ Ἡδσπιδέογ μοι 
απτιοέαξίδ, αιιθ πὶ ἀθίηοθρ5 Η, ἴθ γὰ 
ΞΙσΉΠΟΑΡΙΣ, βίους Ε', ΕἸΒΟΉΘΥΠΙΙ. 

«“πποέαέϊογιο5 αὐ ἀγριπι. Γαδωΐαο. 
1) ἀαιίνιιπι, αὶ ροπάθδξ 60 ἰη- 
ἰϑ]!]θοῖο νϑῦβο ιιρβίαηϊϊνο, 5ῖς 
ἈΠ Ζαδπάο ρομπιηξ Αἰἰϊοΐ, αὐ ρ6- 
ὨΛΕΙΝῚ ν]σθῖι ΟἸἶγα νἱάθϑίιτ: ὁ τῷ 
Χρεμύλῳ ϑεράπων, ἰ. ε. ὁ ὧν τῷ 

9) εἰς 'Δπόλλω. Δρο!]!ϊηῖϑ τεμαι- 
ΡΊαπι, ογδομ]ηηι. Β. 



1.6. ΘΩΜΑ ΤΟΥ͂ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ ΥΠΟΘΕΣΙΣ. 

τοῦ Βλεψιδήμου ἀντιλογίας, καὶ τῆς Πενίας αὐτῆς, ἀπήγα- 
γόν τε αὐτὸν ὅτι τάχιστα, καὶ ὑγιᾶ ἐπανήγαγον οἴκαδε" 
ἐπλούτησαν τε ἱκανῶς, οὐκ αὐτοὶ μόνον 3). ἀλλὰ καὶ ὅσοι 
βίου χρηστοῦ πρόσϑεν ἀντεχόμενοι πένητες ἦσαν. 

9 , » 

Εδιδάχϑη 4) ἐπὶ ἄρχοντος ᾿ἀντιπάτρου, ἀνταγωνιξομένου 
5. {Ὁ Ἷ κ᾿ , κ 

αὐτῷ Νικοχάρους μὲν “άκωσιν, ᾿Αριστομένους δὲ ᾿Δδμήτῳ, 
Νυιικοφῶντος δὲ ᾿ἀδώνιδι, ᾿4λκαίου δὲ Πασιφάῃ. τελευταίαν 

δὲ διδάξας τὴν κωμῳδίαν ταύτην ἐπὶ τῷ ἰδίῳ ὀνόματι, [καὶ] 5) 
τὸν υἱὸν αὑτοῦ συστῆσαι ᾿ραρότα [δι᾿ αὐτῆς] 5) τοῖς ϑεαταῖς 

, ᾿ λυ ΄ Ζ ΕῚ 2 , - ΄ 

βουλόμενος. τὰ ὑπολοιπαὰ δύο δι ἐκείνου καϑῆχε, Κωκαλον 
καὶ “ἰολοσίκωνας. 

8) ἰτϊὰ Βτ. μόνοι ΑἸά,, Ταπέ. 2., 
ἘΠ Ἢ: 

4) εχοούρία δδοὲ μπαθο απηῃοίδεϊο 
ΕΧ «]ἴο σιοάδπι αγδϑιϑὶϊβ αΥρτι- 
τηθηΐο; πᾶπὶ Ρ]τιτα Οἰγοππξουπῃ- 
ΠΣ, 6τ186 οὐ απ ρτϑϑῖοσ μος 

τηθίσι οιιπὶ ΑὐἹϑίορ 815. συδηλπηδ- 
ἐἰοῖ, ἴω 4πὸ ἀὐραπιαπίο {π|886 6χ- 
θη ϑιοσρθιι5 ᾿ἰἰίθυ5 ἀδεοσιθὶ 7158], 
δὰ 5 ἃ ΠΙ8 δα αϊΐα δα βατοῖθι- 
ἰος. ὨπΘΥΟ5. ΒΙδηΐθβ, {1 1}0115. 58}- 
γθηΐθιβ δἰΐαηπ νϑύϑιι ὃ. βουῖρβὶ δὲε- 
κώλυεν ὑτὸ διεκώλυσεν, 4ῃποα δι- 
ΤΡ ΒΜ Σπιϑπι Ῥχοάμοίξ, εἰ νοοῦ- 
ῬαΠιαι ἀπῆγον δὰ πιο νϑγβιιηι 
ἰγαπϑία ὃχ ἀπίθοθαρθηΐθ: σνϑῦβιι 
Ῥὰ μος 3. φιοα Ἰερῖσιν 10 Ἰϊρτίς, 

ἔχρησεν ὁ ϑεὺς, συνακολουϑὲ ἵν, 
ὠὧπερ ἂν 

ἀνδρὶ περιτύχη. Ἰλοῦτος δ᾽ ὀπτά- 
ψγψεταὶ τυφλὸς, 

αἃ τϑὶυ ΠΟΥΠδ πὶ ΟΥαΪηδᾶνΐ, ἃ 
αᾳποα γχοβεπθ ἀππιὶ ρᾶγιιμ ογαὶ δὲ 
Ραυ τοι δ ηι ἀθΙογα οαπν ΗἩδηβίετ- 
Βιισῖο. βἷο ἰρίτασγ δὲ βϑθδὲ μὰ 
ἀὐδπεθ μά πι: 

Νιαντεύεται δίκαιος ὧν τις καὶ 
πένης, 

εἰ μεταβαλὼν πλούτου τυχεῖν 
δυνήσεται. 

οἱ συγακολουϑεῖν, ᾧπερ ἂν ἀν- 
δρὲ περιτύχη; 

ἔχρησεν ὃ ϑεός. Πλοῦτος ἀπτά- 
νεται τυφλός. 

5 γνοὺς δ᾽ αὐτὸν ἤγαγεν οἴκαδ᾽, 
ἄλλους δημότας 

καλέσας μετασχεῖν" εἴθ᾽ ὑγιάσαε 
τὰς κόρας 

ἔσπευδον οὐ βλέποντας, εἰς 
᾿᾿᾿σκληπιοῦ δ᾽ 

ἀπῆγον" ἡ δ᾽ ἄφνω Πενία διδ- 
κώλνεν. 

τ᾿ ᾽ , - - 

ὕμως ἀναβλέψαντος αὐτοῦ τῶν 
κακῶν 

10 οὐδεὶς ἐπλούτει, τῶν δ᾽ ἀγαϑῶν 
ἣν τἀγαϑά. 

5) πᾶθο Ῥουβοηϊτβ εἰ Πορτδθιις 

ἵπ σϑοθηβίοιθ ἔαθυ]86. τοῖς 1π- 
οἰπδεύαπες; δὲ χϑοῖθ, δἰ φαίάθηι 48- 
Βογγθηὶ 40 βϑιηΐθηΐϑ. 
8 βοπεῦθ οοπιοραϊατα, δὰ 

αιιὰ8 ρουιηθὲ ῬΙμέϊς, ἀπρ!τοίαιθ 
Ἰὰς. δαἀπίομθ, νά. ΒΥ, δ΄ Ζὰ8 
ἸηΓοΥΡΡ. δὰ 115. Μοπϑθὲ ρμγδϑίβγθα 
Κις ΡΙατας ομλῖοος. (πὸ δὲ Ῥγα- 
δῖοος. βϑδοιηάμηα 80.) 6}115. ἀὐριι-- 
τπθηἰὶ ἔα θα ας ἀσοιδσο, νϑὶαὶ Οτα- 
ιἰἰαπαηλ Απδη, 4. ». 138., Ερί- 
οὐχ. ἰθίάθι ᾿. 995.. Νίοο- 
Ξἰγαίαην Ρ. 947., Αγομίρραηι ἐθβεῖ- 
Βιι58. ὅ0}0!. ΑΥΐβίορῃ. δα Ναβρ. δὲ 
Ανθβ δὲ Ῥοϊαοθ Ομομ. 7, 698., 
10, 186. οἵ. Εαρυῖο, Β19]. σύ. ἴ. 2. 
Ρ- ᾿428. οὰ. Ηδτῖοβς. 



“ΠΟΥ ΦΡΑΜΑΤΘΞ ΒΡΟΣΩΠΑ͂ 

ΚΑΡΙΏΝ, ϑεράποων. 
ΧΡΕΜΥΜΟΣ,, δεσπότης. 
ἹΡΑΟΥΖΙΟΣ. 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΦΡΓΩ Ν. 

ΒΛΔΕΨΙΖΔΗΜΟΣ, φίλος Χρεμύλον. 
ΠΕΝΤΙΑ. 

ΓΎΥΎΝΗ ΧΡΕΜΥΖΟΥ. 

ΟΥΤΚ ΑΤΟΣ. ΦΝΈΓΡ, 

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ:. 
ἘΓΡΌΡΨΕΣ, 

ΝΕΑΝΙΑ͂Σ. 

ΕΡΜΗΣ. 

ΤΕΡΕΥ͂Σ ΖΠΙΟΣ.:. 



ΚΑἉΑΡΙΣΝ ΧΡΕΜΤΥΩΖ,ΟΣ. ΠΖΟΥΤΘΞΙ ΘΕΟΣ. 

ΚΑ. (ς ἀργαλέον πρᾶγμ᾽ ἐστὶν, ὦ Ζεῦ καὶ ϑεοὶ, 1.ἰν. 

δοῦλον γενέσθαι παραφρονοῦντος δεσπότου ! 
ἣν γὰρ τὰ βέλτισϑ᾽ ὁ ϑεράπων λέξας τύχῃ, 
δόξῃ δὲ μὴ δρᾷν ταῦτα τῷ κεκτημένῳ, 

«“πποεξαέϊοτιο5 αὐ “[αϑυΐαπι. Ὕ ες, 
Ἵ- ὡς ἀρ γ- 0 ϑεράπων δυσφορεῖ 
τοῦ δεσπότου ἑπομένου τυφλῷ ἂν- 
δρί. τοῦ δὲ ὡς πέπλεκται ἡ διά- 
νοιὰ ἐκ τοῦ ϑαύματος καὶ σχετλια- 
σμοῦ᾽" τὸ γὰρ ὡς ἐπίῤῥημα ἐπαμφο- 
τερίζει. ἢ ἐνταῦϑα εἴληπται ἐπιτά- 
σεως δηλωτικόν. - τὸ δὲ ἀργα- 
λέον χαλεπὸν, δύσκολον; δυσχε- 
θές. εἴρηται δὲ παρὰ τὸ ἄλγος αλ- 
γαλέον, καὶ κατὰ τροπὴν τοῦ Δ εἰς 
ρ ἀργαλέον, ὡς ποδαλγία ποδαο- 
γία. - 5. ΕΒ. ἀργαλέος 40 ἄλγος 
τα ἀδυῖναζιπι 6556 αἸοῖϊ, τὸ ϑαῤῥα- 
λέος ἃ ϑάῤῥος, ἀριϊαδαιδ 5118 
Ἡλι 8110 15 ΘΧ ΘΠ Δ] Π| Ρτοξονι ἀ ἀμέρ- 
γὼ ᾿βατρασὶ βο]ϊΐαπι ρτὸ ἀμέλγω, 
εἰβὶ πθ 4ἀβ ποὺ αιϊάθηι σουΐα 6558 
γ65 ν]ἀδίῃῦ ΘΟμη ΘΙ οΥῸ 1π Ἰθχῖοο 
δτ. ν. ἀργαλέος. οἵ, ἃ Ε΄ Ἰαιιάδίος 
Ἐπυπιο]ορσιιηι Θϑάθηι ν. δὲ Εἰ αϑέϑίῃ, 
τὴν ΠΗ θ΄. 218. Οαγδϑε: δ΄, Ρῥ. 
1511. εα. Ἀοη!. -- καὶ ϑεοί. 1. 
6. καὶ οἱ ἄλλοι ϑεοὶ, 41186 νεῦρα 
οὐ 5111 οἱ λοιποὶ, ϑ8ῖνε πάντες, 
δᾶ6ρβ οπἐειηξιῦ ἴῃ ΠΟ σΘΠΘΥΘ, 
οἵ. 81. ΡΙθμ 6. οἴ 8111» ἐππὶ Ρ]αῖο 
ϑΥμρΡ. οαρ. 15.: ὁ οὖν Ζεὺς καὶ 
οἱ ἄλλοι ϑεοὶ ἐβουλεύοντο εἴς. 

4. ταῦτα. τὼ βέλτιστα. Υο585.: 

Ἴόπσι σιοοῖ 80 Οέρθς οἶγιϑδὲ ϑέδαρε 
ΠΣ Τιοπθτιαίθτ, ὑπ πιολε ξὰὰ ἐΐμωπ 
ἀα5 δείπιεπι Οϑέγοτε (Βεβ᾽ἴ26 7) δε5- 
δὸγ αἀἰπάλε: Τἠφιμα Σ 465 δολαάετις 
πιῖιδδ ξαρίϑτον, ἀοτ Τίσπο 8617ι. ---- 
ο κεκτημένος, ἡ πεχτημένη (Οοη- 
οἷοη. 1118. δἴο.), Ρβϑ5ϑὶπι αοπείγιιδ 
δὲ ἀοπιίια ΑἸοΙταΥ δρᾶ Αἰἰΐοοβ, 
τὸ πιοποὲ 8ρ.;, ΠΠΠΊΘΥ̓Θ ἢ ἐ ΠΤ 6 
οὐδ ΞΟΥΝῚ ἸΠΊΘΥ κτήματα. Αὐϊβῖοῦ, 
ΡΟ]. 1, 4.: δοῦλος κτῆμα τε ἔμ- 
ψφυχον. Ἰμιοίαπιις Οδΐαρ!ο νοΐ. 1. 
Ρ. 859, οα. ῬΑΠΟΒΗΪΈ2.: : Κη Θῶ. 
τί δὲ οἶδας, ὦ Χάρων, εἴ τις 
ἀσχολία προσέπεσεν αὐτῷ (Μετγοιι- 
ΥἹὸ δάνθηϊσθ οΘβ5ϑῃ:ὶ οιπὶ πιοῦ- 
ἰι15), τοῦ “ιὸς ἐπὶ πλέον δεηϑέν- 
τος ἀποχρήσασϑαι πρὸς τὰ ἄνω 
πράγματα: δεσπότης δὲ κακεῖνός 
ἐστιν. ΧΑΡΩ͂ Ν. ἀλλ᾽ οὐχ ὥστε, ὦ 
Κλωϑθοῖ, πέρα τοῦ μέτρου δεσπό- 
ξεῖν κοινοῦ κτήματος εἴος. 
»»Οπληΐηο ΟΥδθοὶ τταπέιτ ργ ϊοὶ- 
Ριϊς, ῬΥΘΘΠΊΪ550 ΑΥτΙσα]ο, Ιοσο πο- 
τηϊπιιπι., πιὸ οὗ ἐφεστῶτες Χοπορη. 
Μέεμι. ϑοον. Ὁ, 5, 19., ργαεγεοεῖ, 
πιαβιϑέγὶ ν ἢ τεκοῦσα, Πιαΐογ, Ἐμ-- 
τὶρ. ῬΒοθη. 59., οἱ φύσαντες, ρΡα- 
χεχιίθ5.. ἸρΡΊά6πὶ 84., πιωρίοτιέθ5, Ὀ0-- 
γε85,) Ηοταῖ. Εροᾶ. 2, 13.““ 5 2. 
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5 μετέχειν ἀνάγχη τὸν ϑεράποντα τῶν κακῶν᾽ 
τοῦ σώματος γὰρ οὐκ ἐᾷ τὸν κύριον 

-“ δ 9 Α 4 “ ᾿ 

χρατεῖν ὁ δαίμων, ἀλλὰ τὸν ἐωνημένον. 
Η͂ » κ ᾿ -» -" ᾿ «γ᾿ 

καὶ ταῦτα μὲν δὴ ταῦτα" τῷ δὲ “οξίᾳ, 
- 4 

ὃς ϑεσπιῳδεῖ τρίποδος ἐκ χρυσηλάτου, 

10 μέμψιν δικαίαν μέμφομαι ταύτην, ὅτι, 
ἰατρὸς ὧν καὶ μάντις, ὥς φασιν, σοφὸς, 
μελαγχολῶντ᾽ ἀπέπεμψέ μου τὸν δεσπότην, 

6. οἷον, αὐτὸν ξαυτοῦ τὸν δοῦ- 
λον οὐκ ἐᾷ κρατεῖν᾽ μάλιστα γὰρ 
κύριος τοῦ σώματος ἕκαστος αὐτὸς 
ξαυτοῦ. 8. ὁ πύριος τοῦ σώματος 
δϑὶ βϑύγιιβ. Π8}}5 τι [ΟἿ Βοπι. 10- 
Φαθηληγ,, ΒΕΥν 5 πδἰαγδ ΟΥ̓ σΟΥ- 
ΡοΥῖ5 51 ἀοΙμ Πτι5 εβῖ. Ετ Απηπιο- 
Ὡἶπ5 ν. δεσπότης πύριος --- καὶ 
αὐτός τις ξαυτοῦ Ἐ Κ. 

8. καὶ τ. μὲν δὴ ταῦτα. "παὶ 
ταῦτα μὲν δὴ τοῦτον ἔχει τρόπον. 
ἔστι δὲ τὸ σχῆμα ἀποϑετικὸν τῆς 
πρώτης διανοίας. 8. Εε ἄαεο φωῖ- 
ἄδεπι δίς 86 μαδϑεηῖ, μᾶθο 1ἴα βοϊθπξ 
ΣΟΥ]. ξουση]α ΑἸΈ1ΟΙ5. ρου ατη ἔδ- 
τα ]]αγὶς, ἴα τὸ ο8 ιαπίυγ ἴδγα 
111, «αὶ ἀοδίπιιπὶ νϑυ})α ἔδοογα 46 
ΤῈ δ᾽ϊαιια, εὐ ἰγαηβδῖσγα δα 8]18Πὶ 
νοϊπηΐ δὶς υτὖ βίσηϊποθπξ, νϑσᾶ 
6556 ἀπίθ αἰοία: 1δΐ. δὲ ῴαεὸ ψιΐ- 
εἰοπι ᾿αρσέοτχιμς. Ἐ'. οἴ, ΘοΡΉ. ΕἸ. 657. 
(καὶ ταῦτα μὲν τοιαῦτα), ΜΊΒοΥ. 
(80. 4. ὃ. 16, εἴς. -- 5. Ἰηουν. τῷ 
δὲ Δοξίᾳ. ῇ τῷ ᾿ἡπόλλωνι λοξὰ 
μαντευομένῳ " ἢ ἐπειδὴ ὁ ̓ ἀπόλλων 
εἰς τὸν ἥλιον ἀλληγορεῖται, “Λοξίαν 
τοῦτον εἴποις, ὡς λοξὴν τὴν πο- 
ρείαν ποιούμενον. Μοποῖ Ε'., ΑΡο]- 
Ἰηῖ5 Π ΙΡ μοὶ οὐϑοῦ]α νορατὶ 716-- 
αἰίοφμα Δρ. Οἷς, 46 Ὠΐν. 2, 5δ6., 
ὉΔῚ νά, Τ)νῖς. οἴ. διά, οἱ Ῥανο- 
ΥἱηῸ ν γ. “Ἱοξίας. 

9. ὃς ϑεσπ. ἐτραγιχεύσατο τῇ 
φράσει. ἡ δὲ Πυϑία ἐπὶ τρίποδος 
καϑημένη χρησμφῳδεῖ. καλεῖται δὲ 
τὸ μέρος, ἐν ᾧ κάϑηται, ὅλμος. 8. 
5ἷ6 ϑεσπιῳδήσειν ΑΘβΟθυ]. Ανρ. 
1170., ϑεσπιωδὸς Οαεϑαη τὰ Επιγὶρ. 
Ηεο. 644. Δϑεσπίζειν αἸοϊτον ΑΡΟ]]ο 
Ευτρ. Ἰοη. 7. Ε δ. χρυσήλα- 
τος, ἀμγομδ, ἕαϊτ ἰογέϊιι8 ἐγίραϑβ, 
Ῥοδὲ δδϑύθιιπὶ, ἄἴὸ δηΐθ τἰἴθρᾶπ- 

ἐπγ, Δα! θτιι5 ΠΘΙρΡἢΐ5, τὸ Βὶ δη- 
ποΐανιῦ ϑβϑοιηάμπι Εἰατυν οὔ ̓ τπΠὶ 
ὅτ. Απθσαι. σουτηϑηΐοθ νϑυβαυ πηι 
ἴ, 1. Ρ. 8378. βθηι. 6 ἤσιαγὶβ ἰγὶ-- 
Ῥοάππι Ἰδιιάθηίῃῦ ὅροη. ΝΪ5ς6]]. 
αὐ, ἀπίϊαχιι. Ρ. 118.,) 850. δᾶ (4]- 
111. ἢ. ἴῃ 6]. 90., Μας. Νάρο!]. 
τ, 4, 14)». 18. 14., οἴ οπηΐπο 46 
ΟΥδοιΐο Π Ιρηῖοο Ὠϊ]οάα. 81ς. 16, 
96., [πβίϊη. 94, 6, 9., νϑη 1) 416 ἀθ 
Οὔδο. Ὁ. 141., Ερ15ὲ. Ατιῖς. ἐ, 9, 114. 
Δ] Π14116. να, δὔδπι ΝΝΙῚ βομ σογ- 
Σαϑηϊο 6. βοσϊρίιπι ΠΡσπ ἀ6 Απ- 
(1. ΒΥ. νο]. 1. ῬρΡ. 681. 5εᾳᾳ. 

10. μέμψιν --- μέμφομαι. 
ΟΕ, 619. 

11. ἰατρὸς ὧν καὶ μάντις. 
Βΐης τἰπὺ νοσϑβρεῖο ἑατρόμαντις 
αἸοίτιγ ΑΘβΟ ΒΥ]. Εἰππι. 69... τιὖ 6115 
ΠΙλ5. Αρῖς Αββοθν]. ϑιιρρὶ. 971. 
ἘἙ δρ. Ῥίαϊο Οτγαΐγίο, τηοπθηΐθ 
Βε., οα, Τδιομηῖῖ. 9. Ρ. 366... πρὶ 
Ἐρτε 46 ΠΟΙΊΪΠΘ ΑΡΟΙ]πἴϑ : οὐ 7άρ 
ἐστιν δ τι ἂν μᾶλλον ἥρμοσεν ὄνο- 
μα ἕν ὃν τέτταρσι δυνάμεσι ταῖς 
τοῦ ϑεοῦ, ὥστε πασῶν ἐφάπτεσϑαι 
καὶ δηλοῦν τρόπον τινὰ μουσικήν 
τε. καὶ μαντιπὴν, καὶ ἰατρικὴν, 
καὶ τοξικήν. οἵ, Τλιοΐδη, ἀδογαηι 
414]. 16. εἴα. 

12. μελ.. ἱπιδαγιϊδγιέοτπ. 5. δαπῖ, 
χολᾶν παρὰ τοῖς ᾿ἀττικοῖς τὸ μαί- 
νεσϑαι, παρὰ δὲ τοῖς κοινοῖς τὸ 
ϑυμοῦσϑαι. Μοοτῖς, τιοπθηΐθ ὅρ.: 
χολὴν ἀντὲ μανίας ᾿ἀττικοί. 1)6-- 
Ὡϊοδῖῃ, δᾶν. ΟἸΥπιριοά, Ρ. 655. 
μελαγχολᾷν δοκῶν. Ἐς, οοὨἕοΥτὶ 78- 
Βεοὲ Ἑδνοσίω. ἢ. ν., 4ιϑπι Ἰπῖοθι-- 
Ῥτοίδεισ μαινόμενον, οἱ ὙΜο]. δὰ 
ορ. Τάρϑη, Ρ. 91. νἱάθ εἰΐαπι 86ς., 
899, 
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ὅστις ἀκολουϑεῖ κατόπιν ἀνθρώπου τυφλοῦ, 
τοὐναντίον δρῶν ἢ προσῆχ᾽ αὐτῷ ποιεῖν. 

1 οἵ γὰρ βλέποντες τοῖς τυφλοῖς ἡγούμεθα" 
τ 3 - 3 

οὗτος δ᾽ ἀκολουθεῖ, κἀμὲ προσβιάζξεται, 
καὶ ταῦτ ἀποκρινομένου τοπαράπαν οὐδὲ γρύ. -- 
ἐγὼ μὲν οὖν οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως σιγήσομαι, 
“41 Ἀ , [ --ς 3 - ΄ 

ἣν μὴ φράσῃς, ὃ τι τῷδ ἀκολουϑοῦμέν ποτε, 

20 ὦ δέσποτ᾽, ἀλλά δοι παρέξω πράγματα. 
οὐ γάρ μὲ τυπτήσεις, στέφανον ἔχοντά γε. 

13. κατόπιν. νᾶ 1090, 
17. καὶ ταῦτα, 6ὲ φιΐίάεπι, 

ΡΓαθδοτ πε. ΟΣ 9.2. τοῖο... Ἐπ.» Ἐ: 
ἀποῖρ. τοῦ τυφλοῦ. εὖ ΘΧΡΟΙΪΣ 
5. Βοῖβ. Νϑῖαθβ: οὐδὲ γρύ. βρα- 
χύ. ἔστι, δὲ ὄνυχος ῥύπος. τινὲς δὲ 
παρὰ τὸν γρυλισμὸν» τουτέστι τὴν 
φωνὴν τῶν χοίρων. (51. Ποτν. Ρα- 
γ]5. 460. γρύξεεν. ποσῶς φϑέγ- 
γεσϑαι. οὗ. 595.) ἢ εἶδος μικροῦ 
ψομίσματος᾽ (ἈνΘ]]]η1ὰ5 δὰ ΡΙδαΐ, 
(δρι. 874., εἰνβ 5, 2, 96. [ἐἔῤο[ίαπι 
ἀγρεπέϊ.} Ἐοπιδποτηπι, 1η 411) 
11061188 γτεβροπέερϑι ξοτίδβϑθ Οσυδ8- 
οοσαπι γρῦ, φιοα 514 85 [4] 56 Πο- 
ἸἸασίαθ νεῦρα ἀθβουῖρβιῖ, τὸ οὐϊδπὶ 
ἘΔνουΐπιι5.} παπια]ιπὶ 6558 αἱοϊξ : 
τππ86 Ππὼ ἀρ. νεῖϊξ. οὐδὲ γρύ. 
οχίαὶ αχυΐάθπι ΘΘηθιι5 ΠΗ Π]ηλΐ 110 - 
ἀ11 πιιπτιῖς οὐπὶ ἴγΡ0Ὸ Θααΐ αἴθ 
δρίρυαρῃε ΓΡΥ͂, «πθηι ΡυΪητιδ 
δαϊαϊς Οοπῖθ6 Μι-. Ηπηΐου. Ρ. 148. 
δὲ Οταπιοηῖο Γπισαηΐϑδ ορρίάο δά- 
ΒΟΥΙΡ 51}. νίάθ, Ἰθοΐου, 8 ΠΟῺ 8]11π|5 
δ: σιιὰπι ϑυϊάδα 11πᾶ γρὺ, αἴψαθ 
δα αἱΐαι 4παπάδπι [{411846 οἰντία- 
ἴοπὶ Ῥεγ παῖ, ξογίβϑϑθ δαὶ ΑΥὙΡοϑβ, 
ααῖθιις Θαιΐ γΡιι5 ἀπαχίπιθ οοπ- 
γνΘη11.) γρῦ γὰρ τὸ μικρὺν καὶ 
βοαχύτατον. ὅϑεν (9) καὶ γρύτη, 
τὰ λεπεὰ σκεύη. - κέχρηται δὲ τῇ 
λέξει ἐπιτείνων τὸ στεγανὸν τῆς 
ἀποχρίσεως ἀπὸ τοῦ «πρὸς τοὺς 
ὄνυχας ῥύπου, ὃς μικρὸς καὶ εὐτε- 
λής. ὅταν ὃὲ ϑέλωμεν ἐκφαυλίσαε 
τινὼ, φαμὲν οὐδὲ γρῦὺ φϑέγγεσϑαι, 
ἀντὶ τοῦ οὐδὲ τὸ τυχόν -- Εἰ: 
τοπαράπαν εεὶ οπιμῖτιο.. παντε- 

λῶς Ἠεεγοῖν, Πργατϊ ἔθχο τὸ οπιδα- 

ἴθ, νἱᾶ. ᾿ηᾶοχ Ῥαϊδθρῆ. ν, ὁ. οὐ - 
δὲ γρῦ, πὸ πεϊτιίπιμπι φμίάεπι, 
χιῖμι!, οϑὶ Ἰοσαῖο ΡΥΟΨΘΥΒΙ 4185: 
νί46 Εταβΐ Αἄαρ. Ρ. 674. εἴθ. 

18. ΘΈΡΟΥΙΟΥΑ χηϊιϑϑιίανογαῖς ἴπ- 
αἸρηδίι5. Ξϑύν ] 15 ; 18π| Πΐσοθ 4ο- 
τηϊητιπι ΔἸ] απ αγ., πα αι ἰϑοθυθ 
αἰ ]5 ΠΟη Ροϑβ51, --- σιγή σο- 
εν ες οἴ, 141- 

20. παρ. πράγματα, περο- 
ἐΐωπι [αοοϑδαπι, το] δίας ἘΡὶ 6το, 
ΔΊγΕῈ5. ἐϊᾶ85 οΡἔπη ἄδ ΤΟΥ ΠΩ 18 
γορσαηᾶο, 415 απ θπι 510 1116 σοο- 
Οτι5, α4ιιθπ ̓ 5ΘαΪπλιτ. τηοηπῖς ἘΝ, 
πράγματα ἔχειν Ῥτοργῖθ ἐἰϊοὶ τϑος 
εὐ 41 [1165 βϑαιηίαῦ, παρέχειν 
διιΐθηι 1105 σαὶ ᾿Ἰθηι Δ] οι Ἰηΐθης 
ατιμΐ, δι} 1116 Ὁ ποβίγαξθς αἀϊοαπὲ 
εἴσιοπι Ἠάπαοὶ πιασλδτι. 

91. ἔϑος τὸν εἰς ϑεοὺς ἀπιόντα 
στεφανοῦσϑαι, καὶ ἀνεύϑυνον (ἰπι- 
Ραπίξαπι,, 1ῃσαδεϊβαίαμι) εἶναι. 
πρὸς τὸ ἔϑος οὖν ἀνακομιξόμενοι 
ἐκ τοῦ μαντείου ἐστεφανηφόρουν. 
5. ἸΔΠΥῸ ΘΟΥΟΠΔΙ οὐϑηΐ, απὶ 8 
ΟΥ̓́ΔΟΙ]ο 1) εΙρῃϊοο τοί θϑηΐ. Ομ] 15- 
Πιοαϊ 56.115 5ΘΟΥ5Β ΟΥ̓Δ βαποίϊ- 
ταῖθπι αιϑη 8η1 ΡΥαΒ 56 ἔδυ ϑηΐ, 
Ὧ111Δ νἱ]οϊαη δ 1Π}ιΥ18. νἱαθ, 
4οὸβ Ἰδιιάδηξ μας 46 στθ, 8680]. 
δα Ρβ8ο. 108:, θ0Π0], Επιχίρ, Ηἱρ- 
ΡΟ]. 792., 8.10]. ΘορΡῃ.. δ)ὰ Οδᾶα. 
ΒΕ. 82., νϑ Π)4]6.. 6 Οτἴδς. 6. 6. 
οἷς. -- γὲ, δαίξεπι: ταϑισίησίε πος 
γεΥΡο, φιιοῦ δἰϊοαιιΐ 56ῦνο ᾿πηρῖη6 
αἰσθηάτπ ποπ οὐαί, ΟΘίγαγάμς δὲ 
βἰ αν ον Πζπεέοσμς., ἀτοταπι 1118 
ΡΙαΐαμι οαταϊὶ Ῥαγ15115 1540,, πὶσ 
ΟΕ1146 1784, 
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ΧΡ, μὰ 4 ἀλλ᾿ ἀφελὼν τὸν στέφανον, ἣν λυπῆς τί με, 
ἵνα μᾶλλον ἀλγῇς. 

ΚΑ. λῆρος" οὐ γὰρ παύσομαι, 
πρὶν ἂν φράσῃς μοι, τίς ποτ᾽ ἐστὶν οὑτοσί. 

25 εὔνους γὰρ ὦν σοι πυνϑάνομαι πάνυ σφόδρα. 
ΧΡ, ἀλλ οὔ σε κρύψω: τῶν ἐμῶν γὰρ οἰκετῶν 

πιστότατον ἡγοῦμαι σὲ καὶ κλεπτίστατον. 
ἐγὼ ϑεοσεβὴς καὶ δίκαιος ὧν ἀνὴρ 

κακῶς ἔπραττον, 

ΚΑ. 

καὶ πένης ἡν... 
οἶδά τοι. 

80 ΧΡ. ἕτεροι δ᾽ ἐπλούτουν, ἱερόσυλοι, ῥήτορες, 
καὶ συκοφάνται; χαὶ πονηροί. 

ΚΑ. πείϑομαι. 

ΧΡ, ἐπερησύμενος οὖν ὠχόμην ὡς τὸν ϑεὸν; 

τὸν ἐμὸν μὲν αὐτοῦ τοῦ ταλαιπώρου σχεδὸν 
ἤδη νομίξων ἐκτετοξεῦσϑαι βίον" 

59. 
101., 
ΤΕΣ 

Ὧ8. ἕνα μᾶλλον ἀλγῇς» πὶ 
ΤΩΒΘῚ5 ἀο]θαβ5, ἢ..6. αὐ 60 φυαν]5 
ῬΙδοϊαυβ, αοα δηΐα τηΐῃ] δαΐο-- 
γοπάδ εὐϑὲ ἰδισθα ἔπ. --- .,1 ἢ - 
009, τᾶ δρ. Γιδιῖηο5. πσαθ, ν6] 
ἀ6 νογῦιβ δὲ ἀϊοὶ5 νδηΐ5, δι 1 ΠΡ115., 
ΨΕῚ ἀδ γέρω ἱπδηΐριιθ, 1ΙΘν]ρι185, 
ΤΗΣ Διο πι Π 15. νοὶ ἀθ ᾿ογχπηϊχιί- 
δὼ5 51} 15. δὲ οοηξοηιίοηθ αἱ ρΉ]185. 
ἢ, 1. ρουίπηεὶ δα χηΐηαᾶς ἀομλἑηΐ 
Σγυβίγα Ἰδοίαίαβ : ἡδέα χπίχιαθ ἑώας 
πι6 τιοτὶ τπονετιέ, (ὁ. 585.) -- παύ- 
σομαιν 50]]. «πράγματα παρέχων 
σοι.“ Ἐ Β. λῆρός ἐστι ταῦτα, ἃ 
λέγεις. 

25. ἢ, 6. πάνυ σφύδρα εὔνους 
εἴς. 8. πάνυ σφ. ὅτι σύνηϑες 
᾿Δττικοῖς παράλληλα τιϑέναι τὰ 
ἰσοδυναμοῦντα᾽ δηλοῦται δὲ ξ ἕν τί 
ἐξ ἀμφοτέρων. οὕτως ἔχει καὶ τὸ 
τυχὸν ἴσως. ζει ἄλλως μάτην, 
πάλιν αὖϑις, 4116. οἴ, 991., 617., 
855. ἀπποῖ. δὰ ΕπΤρ. Ηθοιν. 464, 
εἴα. 

27. πιστι καὶ κλεπτίοστα- 
τον, Μαϊδδίπιμπε οὐ {μγαοὶδδίπυμῖπ 
Ρπρηδητία αἰοῖ! ῥΡϑὺ τὶ ἀἸ σα] πηι. 

90. ήτορες; οταΐογοδ, Υ6} ἀσπι- 
ἈΒΙΒΥΟΡΗΛΝΕΒ ἴ, 

μὰ Δί᾽ 
111., 

ἀλλὰ. ἱπιτπο, τἷῖ 
09. ΚΕ: ΕΜ ΡΈΥΑ,, 

αφορὶ: ταἰγοθιο ϑηΐπι οὐἹε Ατὶ- 
βΒίορ ῃδηθ5. δἷ πη μὸβ5 χαΐάθῃι Εφαῖ- 
ἘἸΡιι5. ΔΒ. θ ραβδία ἱπνθῃζειτ: 
46 ογδίουριιβ αὐιΐθηι, βῖνθ π|861- 
βιγ5 αἰσοηαϊὶ, νὶᾶθ Πρ ]η115 ΒΔ. 
981. 5664. 1096. 5644: 66. ΓπνϑΥΠ. 

81. πείϑομαι. πιστεύω. 56]. 
Ὥροτν. Ε΄: ψοσιὶ ροίασβί χσϑοξθ, δοῖο, 
ἰάθπι (2) «ιιοα οἶδα 29. 

82. ὡς. πρός. νἱά. Μδηῃ, 87. 
ΘΎ. ὃ. 578. οχίγοπλδ. ὡς τὸν ϑεὸν, 
17. ἐεπιρίμτι «Τρο πεῖς, πῖ, τιοηθοΐθ 
Β., πρὸς τὸν ϑεὸν, ἐπ ἐεπιρίαπι 
“εδομϊαρτῖ, 648,. ἐς ϑεὸν ῬΙπααΑΥ, 
ΘΙ 7 50. ἜἾΟΣ 

88. τὸν ἐμὸν αὐτοῦ εἴς. Ταπ- 
β86γθ ξοϊθπὲ Οὐδθοὶ ῬΥΟ ΠΟ ΠΊ]η] ΡΟ. 
βϑβϑδῖνο σϑηϊεϊναπι Υαὶ 561 Ρ6730- 
τι86, δα ιιδηι γοθυ αΥ 4111π|5 1π|6]- 
Ἰρθπάιιβ ἴπ Ῥστοποιαῖπθ ΘΘηΙ νι. 
νἱάα, ἱπέουρρ, ΝᾺΡ. 1904. ἡμέτερα 
πέρδη τῶν σοφῶν. Ελατῖρ. ΕἸ, 866. 
πύσις ἐμὸς τῆς͵ ἀϑλίας. ἩοΠΊΘΥ. 
Οἀγϑ5. α΄, 409. ἢ ξὸν αὐτοῦ χρεῖος 
ἐελδόμενος τόδ᾽ ἱκάνει. Ἡοταῖ, ὅαῖ, 
1, 4, 92. πιεα δογίρεα --- ἐἰπιοπεὶδ 
Οἵο.: 

84. ἐκτετο ξ. ἐκκεκενῶσϑαι, 
ἀνηλῶσϑαι", ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν 
ἐν τοξείᾳ ἀναλισκόντων τὰ βέλη. 
3010]. Βαν. ἴΐα Ἰοφιυπηῦαν τροσε- 
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τὸν δ᾽ υἱὸν, ὅσπερ ὧν μόνος μοι τυγχάνει, 
πευσόμενος εἰ χρὴ, μεταβαλόντα τοὺς τρόπους, 
εἶναι πανοῦργον, ἄδικον, ὑγιὲς μηδὲ ἕν, 
ὡς τῷ βίῳ τοῦτ᾽ αὐτὸ νομίσας ξυμφέρειν. 

ΚΑ. τί δῆθ᾽ ὁ ἐθΙβηα ἔλακεν ἐκ τῶν στεμμάτων; 
40 ΧΡ. πεύδει. σαφῶς γὰρ ὁ ϑεὸς εἶπέ μοι τοδί" 

ὅτῳ ξυναντήσαιμι πρῶτον ἐξιὼν, 
ἐχέλευσε τούτου μὴ μεϑίεσθαί μ᾽ ἔτι, 
πείϑειν δ᾽ ἐμαυτῷ ξυνακολουϑεῖν οἴκαδε. 

ΚΑ. καὶ τῷ ξυναντᾷς δῆτα πρώτῳ; 
ΧΡ. τουτωΐ. 

45 ΚΑ. εἶτ᾽ οὐ ξυνίης, τὴν ἐπίνοιαν τοῦ θεοῦ, 
φράξουσαν, ὦ σκαιότατε, σοὶ σαφέστατα 

κῶς. Ὥθα πη0ὺ τπιοᾶο, Δθβοἤυ]ι5, 
δηποίδηΐα Ἐς, ΘαρρΡ]. 455. γλώσσα 
τοξεύουσα, Ευτεὶρ. Ηδοιρ. 578. 
νοῦς ἐτόξευσεν, ϑόρῃ. Απτρ. 1009. 
ἀφῆκα, καρδίας τοξεύματα. 

97. ὑγιὲς μηδὲ ἕν. ἴϊα οὐδὲν 
ὑγιὲς ϑΥμθϑὶ ορίϑὲ. 104. εὐ 148. 
αἸοιιηίαν λοπυίτιες τιίλι, Β6. οἷ. 50. 
991. 
39. ἔλακεν ἐκ τῶν στ. τραγι- 

κώτερρν ἀπεφήνατο, προσδιασύρων, 
ὥς φασιν, Εὐριπίδην. (ν146 Ἐμιτρ. 
Ηδεο. 645. 1050., Οτ. 159. 1ΐχιια 
508}0]., ο᾽ιδάθπι ἰγχαροβαϊαθ 815., 
ΑἸοοϑὲ. 887., Αδϑοῦυ!. Οἴο. 89.) 
Θ0ΡΆ. Απβ. 1019. εἴς. τηοποὶ Ἐν, 
λακεῖν [Ξϑὰ ρΡοΐϊι5 λάκειν : πη 
1116 δοῦ 1ηΠηϊδ, ΔΟΥΪΒῚΙ 9.}] ΡὈΥΟΡΥΪΘ 
6538 Ἵχγερασγθ, οὐδρίξιπι βάθγα; ἀ6- 
πα [φιϑηαιαπι μᾶθῸ ΡΥΪΠΊα 6556 
ν᾽ θεν βρη Ποδίῖο νοοᾶΡι}}1}}] ἐΐ5- 
σιαρὶγ ἂτ Αοὶ. 1, 18., ἈΡῚ νἱά, 
Βο15.., 6ο]]αἴο Ἐδνοξξηρ, ἢ. ν.; ἠ6- 
᾿ΐχιιθ ργοίατὶ, αἀἴσοτθ, 8Ρ.. Τυαρὶ- 
Ο08, Τ]ΘΧΙΠῚΘ ἘΣ ρΓ ἀπ.) ὃ "δὲ 
νοῦς, τί ἐφϑέγξατο ἐκ τῶν στεφά- 
νῶν τῆς προφήτιδος:; : ἐστεφανηφό- 
ρει γὰρ ἡ Πυϑία. «(ἄλλως.) ἐπεὶ οἵ 
τρίποδες δάφνῃ ἤσαν ἐστεμμένοι. 
5. οὗ, δΡ. δὰ (δ]}}1ηι. ἢ. ἴῃ ΑΡΟ]]. 
1. οἱ ἴῃ 6]. 88. Τπιογϑίλιιβ, 14-- 
ἀδηῖθ Κ., 1, 740. Ῥγελία φιιαθ ἐγί-- 
Ροάε εχ ΠΚΤΕ Ἰαμγοψιο Ῥτοῤαεωτ. 
στεμμάτων ϑεοῦ (ΔροἸ τη15) Ἐπινὶ- 
Ῥίαθ5 Ιοὴθ 15 ἔβδοϊε τ θο ]ου 6}, 
462. 1283., υὕχδ ᾿λάδπι δμποίανι Καὶ, 

ΟΕ, 913. χπιΐγε οββ. : ὃ᾽᾽΄)αηΆ5 παῖ ἀδηὴπ 
ἘδΡος5 λογρολγαολε αἰι5 ἄθπι Γ[88}- 
δεῖ θομε 2 

40. πεύσει. οἱ ᾿Δττικοὶ τὰ τῶν 
παϑητικῶν χούνων δεύτερα, πρόσω- 
πα ἀεὶ δεὰ διφϑόγγου. γράφουσιν, 
ὡς καὶ ἐνταῦϑα καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς 
εὐρήσεις᾽ οὗτος γοὶρ, εἴπερ τις») τῇ 
᾿Δττιπῇ δεαλέκτῳ χρῆται. ἡ δὲ κοινῇ 
διάλεκτος μόνου τοῦ β οὐ 1. 1) καὶ 
ὖ ψ ξέν) καὶ οἴ ει) τὰ ἐνεργητικὰ 

μὴ ἐν χρήσει εὐροῦσω, τῇ Ἀττικῇ 
ἑπομένη συνηϑείᾳ, ἀεὶ διὰ διφϑόγ- 
γου τὰ τρία ταῦτα ἐκφέρει. ἄἀπογο- 
ρευτικοῦ δὲ ἢ αἰτιολογικοῦ μορίου 
τεϑέντος, οἱ ̓ Ἱττικοὶ οὐχ οὕτω τὰ 
δεύτερα πρόσωπα ἐκφέρουσιν ; ὡς 
εἴρηται, ἀλλ᾽ εἰς ϑι ὍΚ 
Μδιῃ. δου. 80. ὃ. 4071 

45. εἶτα, υἱ ἔπειτα, ᾿Ῥυϑθβουθίηι 
Ϊῃ Ἰπτογγορδιομίθαις, εἰσαϊοας δα- 
τ] ΟΠ θη; 4186 ΔΙ αυϊα ᾿παῖρηα- 
ἐϊοὴ δ δαπιδίιι Παροῖ, οἱ, 79.» 
507., 984. Ἰητογάμπηα δ αἼαΥ, καί. 
κᾷτα ̓ Χομορῖι. Οοο. 2, 4. Ε Ε. 
46. φράξ. ἐπ τ ογθο δ --υσκαιὸς 

ῬΥΟΡΥΙΘ δδὺ δἰμίδίθυ,, αὐ σκαεὰὼ χεὶρ 
γπϑῖιδ δοαθνα, ἀοὶηαθ 1Π6γ8, δα! ας, 
ἱπθρίμβ., πὶ 60. νἱάθ. ΗδβΎο}.". Ἐ᾿ 
Ἐπιδεμίαπι δὰ Οἀγ85. γί, Ρ- 1468., 
62. δαὶ 1αῦει ΒΌΚοτιβ. σαφέ- 
στατα Ῥγύο δὔἄνϑγθῖο δοοῖρίθῃ αι 
6556 πηοῃιῖς 80... αὐ ραβδί ΠΘΌΪΤα 
ΡΙΌΥΑ]α. δα]θοεῖν οὐαὶ. ΔΡ: Αὐϊβῖο-- 
ῬΠδηθπι δὲ Αἰτ]οο5. Υγ65 ΠΟΌΤΟΥ 481 
ἀιιᾶ8. ΘΧΘΙΏΡ]15 1Ππ|δίχατὶ ἀθρθαί. 
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ΧΡ. 
ΚΑ. 

τῷ τοῦτο κρίνεις ; 

168 

ἀσκεῖν τὸν υἱὸν τὸν ἐπιχώριον τϑόπον; 

δῆλον ὁτιὴ καὶ τυφλῷ 
γνῶναι δοχεῖ τοῦϑ᾽, ὡς σφόδρ᾽ ἐστὶ ξυμφέρον 

60 
ΧΡ, 

τὸ μηδὲν ἀσκεῖν ὑγιὲς ἐν τῷ νῦν χρόνῳ. 
οὐκ ἔσϑ᾽ ὕπως ὁ χρησμὸς εἰς τοῦτο ῥέπει, 

»"Ἤ 5. 3,..θθ , 

ἀλλ᾽ εἰς ἕτερόν τι μεῖζον. ἣν δ΄ ἡμῖν φράσῃ, 
ὅστις ποτ᾽ ἐστὶν, οὑτοσὶ, καὶ τοῦ χάριν, 

» 5 » 

καὶ τοῦ δεόμενος, ἦλθε μετὰ νῷν ἐνθαδὶ, 

δ 
Κα. 

πυϑοίμεϑ᾽ ἂν τὸν χρησμὸν ἡμῶν, ὅ τι νοεῖ. 
ἄγε δὴ, πρότερον σὺ σαυτὸν, ὅστις εἶ, φράσον 
μι} 3 κ “ -“  ς ᾿ " ΄, 

ἢ τἀπὶ τούτοις δρῶ. λέγειν χρὴ ταχὺ πανυ. 

ΤΠ. 

ΚΑ. 

ὃς φησιν εἶναι; 
ἼΕς 

47. τὸν ἐπ. τρύπον. κατὰ τὴν 
ἐπιχώριον πολιτείαν τῶν ᾿ἀϑηναίων. 
αἰνίττεται δὲ τὸ τῆς πολιτείας ἐτα- 
μόν τε καὶ δυσκίνητον διδάσκειν. ὃ. 

48, καὶ τυφλῷ. ἦτοι πρὸς τὸν 
Πλοῦτον αἰνίττεται, ἢ τὸν πηρὸν 
τῷ νῷ- νοῦς γὰρ ὁρᾷ, καὶ 
νοῦς ἀκούει. --- παροιμία ὃ 
ἐστὶ τυφλῷ δῆλα τὰ μαρτύρια εἴο. 
8. 58η6 τυφλῷ γνῶναι ΔΟΟΙρΡΙῚ ροδϑβεῖ 
Ῥῖο τυφλῷ κατὰ τὸ γνῶναι, ἀνοή- 
τῷ, τῷ οοθοϊΐζαίθ ΠΟΙΆ η15, “16 ΠῚ 
ΘῈΠῚ 566 711551. πος 5 σηΐ οα556 
αἸσεγεσαιιθ ΔΡΟΙΠ πο πὶ μεταφορι- 
κῶς, Ὑ6] ἃ βίο διπὶ ρο556 αἷ- 
ΞΟΘΥΘ, αϊα ἔαοϊεπάϊιπι 510, αιθηι- 
εὐἀπιοᾶιιπα ὅορῃ. αἰχίς Οεα. Βι. 356. 
τυφλὸς τά τ᾽ ὦτα, τόν τε 
νοῦν, τά τ᾽ ὄμματ᾽ εἴ. «ιιΐα τατηεπ 
68 ἔουπια Ἰοαιιθπαϊ ρδι]οὸ ᾿π5 0] 6 η- 
ἸΟΥ δϑὲ, Ῥυδθβουξπι ἴῃ Οοπΐσο, 
ταδὶ! ἶπὶ γνῶναι ἱπιοΥρτθίαυϊ σδαΐμε- 
76, Οθοθγπθγα, ϑῖνα δχιβεϊπιαγθ, υτῦ 
Οατίο ἀἶσαι, ν6] οοδθοιιηι νἱ θυ εἷς 
ΘΧΙ 5 ἸΠΊΘΥΘ, π||1|155] αι Ἠΐβ5 ἰθη- 
ῬΟΥ͂Ρ5. 6588 ἱπιρυο τ δἴθμι, 60 
56 δι: Ρ4551ΠῈ πϑιγραῖμην γιγνώσκειν, 
γνϑ]αῖ ἂρ. Επσὶρίάθηη Βδοςῃ. 1905.; 
ΗΕ]. 1199., Π δι. 48. σοίοχαπι ΕΡρ᾿- 
ΟΠ αση 5 8Ρ. Β]αΐ, ἀθ Ἐοτγίαπα ς, 8. 

ἐγὼ μὲν οἰμώξειν λέγω σοι. 
μανϑάνεις, 

σοὶ λέγει τοῦτ᾽, οὐκ ἐμοί" 

οὲ ἄς ΑἸεχϑηᾶτσι ξουί, 9, ο. 8. νοῦς 
ὁρῆ, καὶ νοῦς ἀκούει, τὰ δ᾽ ἄλλα 
κωφὰ καὶ τυφλὰ, τι] ξογία856 5ουῖ- 
Βθϑηάμηι οδὲ τἄλλα κωφὰ, τοΞεϊπῖο 
τ. τι ο. Ἐπτὶρ. ΗΕ]. 191. αὐτὸς γὰρ 
ὕσσοις εἰδόμην , καὶ νοῦς ὁρᾷ. 

50. τὸ μηδὲν ὑγιὲς ἀσκεῖν 
εϑῇ δεμάΐωτπν ἐπιρτοδιεαξὶδ.,), ἱπιρτο- 
ὑΐξα5. Ἐ' 

51. δέπει, φέρεται, ἀποβλέπει: 
ἐκ μεταφορᾶς τοῦ ζυγοῦ. ὕωπε. ὁ 
ΠΠΠογα 1 ῥέπει ῬΥαν θη, {1186 811- 
ἰθοθαϊε, νοσαΐθηι ρὑτοσποῖῖ, Πρατα 
ΠΟὐ551Π18. 

56. πρότερον ἢ, ργίμοφμαπι, ρο- 
{π| 4Φ8π|, πὖὶ ἱπιοτργοίδίαν Η,, 
γοϑβίῃ5 αἴατ. 761. 8, 1818. Ρ. 443. 

57. τἀπὶ τούτοις. ἤγουν τὰ 
ἀκόλουθα τοῖς μὴ ἐθέλουσιν ἕαυ- 
τοὺς ἐκφαίνειν. τὰ δέ ἐστι πληγαὶ 
καὶ τραύματα. Ε δ. 

58. οἶμ. λέγω σοι, ρίογαγθ ἐδ 
ἕμνοο, 1. 6, ρ]δοῖ; πι8]6 110] εἱϊ, 
γη816 ΡΘΥ6Θ885 ; {π0 56 ηϑ81ι διαπι κλάειν 
σοι λέγω αἰοϊτιν 62, σα πξ Π86 πλ8]8 
ἱπιρυθοδπαϊ ξουπλι]αθ δα ἐ5. ποίδθ. 
οἵ, 111., 872. εἰς. - μανϑὃ. -- 
εἶναι; αμαϊιΐ, φίίθηε 86. 6556 αἴσαΐ 9 
1. 6. διά τ η᾽, φισπιοᾶάο γθϑρομᾶθδΐ, 
11 ποΟΡ 5 Ππρυθοαπαο 2 

᾿ υὐμ. 
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σκαιῶς γὰρ αὐτοῦ καὶ χαλεπῶς ἐχπυνϑάνει. 

ἀλλ᾽ εἴ τι χαίρεις ἀνδρὸς εὐόρχου τρύποις, 
ἐμοὶ φράσον. 

ΠΑ͂. κλάειν ἔγωγέ δοι λέγω. 
ΚΑ. δέχου τὸν ἄνδρα καὶ τὸν ὄρνιν τοῦ ϑεοῦ. 
ΧΡ. οὔ τοι, μὰ τὴν Ζήμητρα, χαιρήσεις ἔτι. 

65 ΚΑ4.ν μὴ φράσῃς γὰρ, ἀπό α᾽ ὀλῶ κακὸν κακῶς. 
ΠΑ. ὦ ᾿τὰν, ἀπαλλάχϑητον ἀπ᾿ ἐμοῦ. 
ΧΡ, 

61. εὐόρκου, [115] Υ8ὴ ἀπ ηὶ 
5ΟΥνΘΗΐ15. οἷ, Οὐ]ιι5 1 ΘΟΠ ΞΘ 1615 
δϑὲ, ῬΤΟΡΙ ἀται8 ΡΠ, ὩΟΠ ΞΘΥ͂ΨΙ 
ῬΘΥ)ΌΥΙ, 4815 εϑὶ (δυο. 

685. τὸν ὄρνιν; οπῖδῖι. ΥἹ8]1 
ΘΠΪΠι ΟἸη5 νἹααραίμσ,, 56 ΠΏ ΘΠ 
σοθοιπ] 8]16τιοὐ85. ἸΠ ΘΥΥο σ 8.11} 
ΠῚ ΔΙΠππῶ γοϑροηάθγα {πᾶῖ κλάειν 
σοι λέγω. υἱὲ τιοππῖν Καὶ ΤΌΚΟΥ. 
Ἐπβίδιῃ. ἴπ 1]. 24, Ρ. 1846, 44. πᾶν 
σύμβολον μέλλοντος ὄρνις ἐκαλεῖ- 
το, ἀπὸ μέρους. -- δα84, ὙΠοπι. 
Μδδ. δὲ ϑυϊά. ν. ὄρνις. 

64, μὰ τὴν 4 μ. εἰκότως ταυ- 
τὴν εἰς ὅρπον λαμβάνει, ὡς γεωρ- 

γός" ἡ γὰρ “]ημήτηρ τῆς γῆς ἔφο- 
ρος. 8. --- οὐ χαιρ. ἔτε δϑὶ νοχ 
ταδ 18 γ ΣΉ ΔΕ 15 ὨΪΉ1] Ταϑροη ἀθι.] 
χαιρήσεις αϑδὲ ἔουπια ξπξαγὶ Αὐ- 
11σα. διιοίογο Μουσί αθ ρ, 403. 6(, 
Ρίδσξοι.» 4ᾶο ᾿Ἰθαῖτιγ απ 8Ρ. 
ΡΙ]αΐ. ῬΆΜΙΕΡ. Οὐ ΜῈ ἘΠ ΠΝ ΒΡΡΙ. 
ΟΥ̓, α΄. ὃ. 178. 8. εἴα. 

68. τη816 Πδθὸ φαοχαθ Ομτρηινυ- 
1ο ἰσιθυαιηίαν 1 Θα ἢ. νοῖξ.: οἔ, 67. 
βθῆτι. βηϊπηϑάνεσες Η. --- ἀπό σ᾽ 
ὀλω, ἀπολῶ σε. ἱπη6515. 
66. ὦ τάν. νοχ ρῥϑιιῖο γαγΐϊοῦ 

ΔΡ. ΑΥΙΒ ΟΡ μαπθῖι δὲ Αἰεσοβ: νἱ δ 
ϑρ. δὰ ". 1. οἱ ἘἸπι5]. δά Τλυνῖρ. 
Βαοοῖ, 801. ὦ ᾿τῶν εὐϊταϊς Ἠετσιη. 
80ρΗ. ΡᾺΠ, 1875., «οα 1πἰθγρυο- 
ἰδίαν ὦ λῷστε. ΒΕ ΘΗ ΘΕ απνέτα 50Υ1- 
Ρίαγδαι αὐ τὰν Ῥγοβραὶ Ἐεϊεὶρίηβ 
Οοπεοξ. 1π Αὐϊβίορη. 1. ρ. 917., 
Ἰαάδηβ ΑΡρο]]ολ ὨΎΞ6Ο]1 νϑυρα 
1116, σιδθ Βαδβϑιϊι5 δπιθηθᾶνς 1π 
Αἀσθη ας δὰ ΟΥ̓ΘΡΟΥ. ῬΣ 904.: πα- 

ρὰ τὸ νέος νεάν τι ν᾽ καὶ παρὰ 
τὸ ἔτης οὖν γενήσεταί τι ἐτὰν, οὐ 
τὸ κλητικὸν ὁμόφωνον. δααὶξ Ἐ εἰ- 

πώμαλα. 

515. εἰμι]. ξυνὰν ἃ ξυνὸς, μεγι- 
στὸν ἃ μέγιστος. {πη ΕἸπιδπηαιιθ 
ἈΡΟ]]οπίδπαθ᾽ σοπιτηθι ποτοῦ ΖΟΏ8-- 
ΥῈ 6 βϑπἰθηϊδηι νο]. 9. Ρ. 1896. εἰ 
Ἐλαβίαιηι!, δουπΐατι ἈΠ]. πιὰ) νΟΟδ- 
ΡΠ σοπιρυορϑηϊ5 84 ΠΙϑη. α΄, 
Ῥ. 94, 6. εα. Βοπι. Ια Ύπ1:5 4πο- 
46 δρια διιάδι,, Ἐδνουπησα οἱ 
ΘΌΒΌΙ. Ῥ]4ι. δ Αρο]. ϑοῦσ., Ρ]δΐ. 
Αι μη1ξ, 1. Ρ. 3586. τὸ πλῆρες εἷ- 
ναί φησιν ὦ ἔταν: τι6ὺ ΑΙ1Γ6Υ. Ἰδὲ 
4ποὰ 864 δοοϑηζιβ αἰξποὲ, Πρ18- 
χ5.. ἰαπιααπηΐθ ὅΡ. ᾿ δα Τδπτ σι. 
ΟἸγηῖ. 1. Ρ. 9.: τὸ δὲ ὦ τᾶν δύο 
μέρη λόγου εἰσὶν ὦ καὶ ἐτὰν, ὃ 
ἔστιν ὦ ἑταῖρε. 4πὲ5 διιοϊξογξαΐαβ, 
ἄτι δἰ χια ΡΥ 1} 1π5 βιιρροίδὲ, 
ΤΠ η6. σοπίθη θη 845 6556 ΥΡῚ- 
ἸΧΟΥ͂, Εἰδὶ {Ππ44 ᾳιιοᾶ ὅοΠ0]. 1ϑῖδ 
δἷξ, νορσϑίϊνιιι τοῦ ἕτης 6556 ἔτα, 
καὶ ΔΔωρικῶς ἔταν, ποη δαᾶὰ- 
ΟΟΥ̓ υἱ οΥ̓Θά 811, 5868 8}0 81161)8ἃ 781111} 
δαῖτα 6556. ποῃΐθηάο γϑυρα καὶ 
“Ἰωρικῶς ἕταν. σδ  θυτπι παπᾶ ΠΊΆ]6 
1άθηι: ὦ τὰν, ὦ οὗτος, ὦ ἑταῖρε, ὦ 
τάλαν, ὦ μεν 5 σα]άθ Πᾶθο νοΧ 
πομ ἵποῦο δὲ Β]άπάθ ΘΟΠΊΡΘΙ]41- 
ἔπιπὶ, 5θα οἰΐϑηιν εἰρωνικῶς αἰοῖ- 
αν, ΟΠ 4115 11Ππ61 ΔἸ πιθπὶ 8} 
56 οἵ ἰΥΥΙΑΥῚ οβίθηαϊξ, τὖ πηοππῖΐ 
ἘΙ ΞΟ οσιις βθοσπάμπηι ΗΘϑυ ΟΠ 1, 
Μοθυϊάεπι, Τἡπιδθιπι δ] ϑατιβ 
ΒΥΔΤαΠΙ8 1008. 8η 6 1516 ΠΟΒΙΘΥ 

Θ0Π0].: : ὦ τᾶν, ὥ ἑταῖρε. ὅτε οὐ 
πρὸς ἕνα μόνον τὸ ὦ τᾶν, ἀλλὰ 
καὶ πρὸς δύο. καὶ Κρατῖνος" ρα 
γ.8» ὠ τᾶν, ἐθϑελήσετ ε. ἄλλως. 
ὦ τῶν, ὠ φίλοι, πληϑυντικῶς νοη- 
τέον. (ματα ΟοβΊλανῦ, α6 δθαϊεῖνο 
Βοχῖοο ἐτὰν Ρτο ἐτῶν, πὶ ὠ ἐτὰν 
εἶνα εὖ τᾶν εἰδιϊποοι ὦ σὺ ὧν 
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καὶ μὴν ὃ λέγω, βέλτιστόν ἐστι, δέσποτα" 
ἀπολῶ τὸν ἄνϑρωπον κάκιστα τουτονί. 
ἀναθεὶς γὰρ ἐπὶ κρημνόν τιν᾽ αὐτὸν καταλιπῶν 

70 

ΧΡ, 

ΠΑ. 
ἌΡ. 

14, 

ἀλλ αἶρε ταχέως. 
ἄπειμ᾽, ἵν᾽ ἐκεῖθεν ἐχτραχηλισθῇ πεσών. 

μηδαμῶς. 
οὔκουν ἐρεῖς; 

ἀλλ ἣν πυϑησϑέ μὶ, ὅστις εἴμ᾽, εὖ οἶδ᾽ ὅτι 
καχόν τί μ᾽ ἐργάσεσϑε, κοὐκ ἀφήσετον. 

ΧΡ, νὴ τοὺς ϑεοὺς ἡμεῖς γ᾽, ἐὰν βούλῃ γε σύ. 
75 Π,4.μέϑεσϑέ νύν μου πρῶτον. 
ΧΡ. 

τῶν ἐμῶν ἐτῶν αιι86 γταῖϊο πο ῖ5 
ῬΙάσοραῖ, οπὶ 5ΟΥΡΘΥΘΠΊ15 ἀπ. 
δ Οεαΐρ. Β. 1086.) ἢ ἀντὶ τοῦ 
ὦ φίλε εἴς. Τᾶρπι: πώμαλα, αὖ- 
δαμῶς" ἔστι δὲ Αττικόν. ἔστι γὰρ 
ἐπίῤῥημα ἀρνήσεως. νῖάα ΕἸΒΟΠΟΥ, 
εὲ σιιοβ Ἰἰϑιιάαὶ ἀθ πος δανϑυρίο, 
ΤΏΡΥΪηγ15 ΗἩΔΥΡΟΟΥΔΙΙΘΠΘηι, οΟ]]αἴο 
ΘοΟΒΠοΙ ΔΟΥῚ Ἰ6χ. ού. ν. πώ. Ἰπίοχ- 
γοραῖϊννα εἴογοεπαάθππλ υἱάθρϑίοχ 
Βυαμηοκῖο. : 

67. καὶ μὴν. ἱπιπιο, ετιίϊπιυεγο. 
Βαβθεπμξ δηΐηι ἰδία ΡΥ σα] 846 νἱπὶ 
δάνθυβδηαὶ οἱ σου σθηαί αιιαϑὶ 68, 
4πᾶθ ἤθυιβ Ὑθβροπαάοσαϊ: τι πος 
μᾶς ἀθ οαιιδα πώμαλα 58ογῖνο {ἱσὶ- 
θυ βοββῖῖ, «παρ΄ εσαῖ νϑὶξ, 4ιο- 
Υαπ ἀαπὶ ἸπίουρΡ. 80. 8. βεηϊθηιία. 
-- Ε, οοὐά, Ατιηα. θοτν. οἱ ΕἸ- 
λϑηρ.», ἰΐθι 7ηπε, 1., ἐστιν (ΑΥ. 
ἃ. πη. 1, ἐστι), ὦ δέσποτα, ὑτο ἔστ᾽, 
ὦ δέσπ., «ιιοᾶ ποη ἀδίθσϊβ. 

68. ἄνϑρωπον ἀαϊοὶ 46 Ποηχῖπο 
11 εὐ οομίοπιο, ρμοβξὲ Ῥοϑιτισα 
ἀοςοὶ ΤῸΡ. Εσκαγά. Ο)}055. Ρἢ110]. 
Εχ Αὐἱδίορῃδηϊβ Β]ιΐο αἀϊοιίοηὶ πὸ- 
ὙἹ ξοράουϊς 1] εἰγαηδθ ἰηξοῖν, 
μ ϑθηϊ. Ἔ; 

69. αὐτὸν «ἃ πίγιμηπι ρατίϊοὶ- 
Ῥίπηη γϑίεγεισ, πο 8. ΘΥΔΘΟΟΥΠΠ), 
Θδάθηι νϑυθὶ ζουπηα εἰ θη εἑτπι ἴπ 
Ποῦ βθμασα,, ἴπ {τπ0Ὸ ἀΐνθυβαπι 
ὈΒΌΥΒΑΥΘ βοϊθπὲ [Γαιϊηὶ, νϑ]ις 5] 
ἀἰσαδ ἐπιροσίξαπε πατις αἰϊομὲ ἐασεῖ- 
δίο τεἰϊιψμοης αϑῖδο. ΑΟἤαΥπ, 971. 
πολλῷ γὰρ ἔσϑ᾽ ἥδιον, ὦ Φαλῆς, 
Φαλῆς, Κλέπτουσαν εὑρ ν θ᾽ ὧρι- 

ἡνὶ μεϑίεμεν. 

χὴν ὑληφόρον, --- μέσην λαβόντ᾽, 
ἄραντα, καταβαλόντα πατα- 
γιγαρτίσαι εἴο. φιοα ἀτιπὶ Ὡοτι σαρὶ- 
πηΐ 6 ϑϑιπιὶ αιϊάαπι ΠΡΥΔΥΙ βου]- 
Ἀ56γ κάτα λιπὼν, Ἰιβιίατιο νβϑῦϑιι, 
ΑἸ ΔἸ1]οὺ Παθο ταΐασιηδ Ἰπέθρου- 
ΥἹητα. --- 46 ΞΌΡὈ]οῖο ΑἸΒΘΗΙΘΠΡΠΠΠΙ 
χθ05 46 βαχῖβ ρυδϑοῖρι απα] 1 δηη οἴ, 
ἃ ἢ. 1. αἰθραΐαὶ Ἐοκατᾶὰς ΟΠ85. 
Θχ Αὐἱβίορῃ, ῬΙυΐ. Ρ. 8. δϑαᾷ, 
“70. ἄπειμι. 515 ΑἸοὶ ρτὸ ἐπε- 
λεύσομαι, «τιὰ ἔογπιᾶ τὐπι Υ 5ΥἹ- 
Ῥίογεβ πουῦὶ Ταβῖ. ν]44. στδηχηῖα- 
ἰϊοῖ. ὅ6Π0]. Τπηῖϊ.: ἐκτραχ. τὸν 
τράχηλον κατακλασθϑῇ ,) ἑκσπονδυ- 
λισϑῆ. φῬγορυὶθ ΕἸβομποσιιβ. ἔχτρα- 
χηλίζειν αἰοὶ τιρποῦ δαῖτ, { 
ΒΘΞβΟύθηΣ Θχοιεϊξ, ΟΘΥνΙΟΙΡὰ5 66-Φ 
Τηϊβϑῖβ.,), δὲ ἐχτραχηλίξεσθαι 56550- 
Τ6Π1, αὶ ἰΐα Θχοιπταγ, ν6 Ηθ6- 
5Υ6ῃ., Εἴγπὶ, Μ. εἴς. , 

71. ἀλλ᾽ αἴρε ταχ. οϑῖ ἀγγῖρδ 
6 θμπι δέαξίσπι οἱ ροτιθ ἔτι ργαεοῖ- 
Ρίεῖο φμοάαπι. εἷς Ναί, 92, 18, 
ἄρατε αὐτόν. ἘΊ50Π. 

73. εἷο πιθ]]οΥοβ᾽ οοδά. 4111 ἀφή- 
σετε. τηοπεὶ Η., 58θρὲ ἀπϑίθηι δ 
ῬΙγ ] οι 1π 166 Πηὶ τπ ΘΠ ΡΥΠΠι ΟΥ̓ᾶ- 
1Ἰοηΐἷ5. σΟἾγ6. 

γά, ἡμεῖς γε. 5011, ἀφήσομέν 
σε, οἱ δὰ βούλῃ ἴπι611. ἀφιέναι σὲ, 
πθῖηρθ δα ἰθρθ εἴ σομαϊοη6; τι 
ἀϊοαβ απίθ ασιιαπὶ ἴθ πιϊββιισῃ ἔδοϊα- 
ΤΆϊ15.), 4115 ἴτι 515. Ε' ἢ. 

75. ααἰάδτι ΠΡτυὶ ἣν μεϑ'.) 486 
νἱἀοίαῦ 6856 σουγθϑοῖϊο οἦιι5, «πὶ 
ἸΟΩ ΠιΘΙΪηἶδδαῖ, ΡΥΪ5 ὁ 1π ἴημι 
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ΠΑ. ἀκούετον δή᾽ δεῖ γὰρ, ὡς ξοικ,, ἐμὲ 
λέγειν, ἃ κρύπτειν ἡ παρεσκευασμένος. 
ἐγὼ γάρ εἶμι Πλοῦτος. 

ΧΡ. 
5 ὦ μιαρώτατε 

ἀνδρῶν ἁπάντων, εἶτ᾽ ἐσίγας Πλοῦτος ὦν; 

80 ΚΑ. σὺ Πλοῦτος οὕτως ἀϑλίως διακείμενος; 
ΧΡ, ὦ Φοῖβ᾽ "άπολλον καὶ ϑεοὶ, καὶ δαίμονερ, 

Π4Ζ. 

ΧΡ. ἐκεῖνος αὐτός; 
174. 

ΧΡ, 

αὐχμῶν βαδίξεις; 
ΠΑ. ἐκ 

δᾶ6ρ6 ΟΟΥΤΙΡΙ. 58θρ6 ἀθ ποὺ δᾶ- 
νοῦρῖο Βδᾶη, 1916, 5]. Ποῦν. εἴ 
οοαά, Βτ,.: ἠνί᾽ ἰδού: ΄χᾶ86 νοχ 
οθαϊθη τέμπη. 

77. ἧ. ιἴρυὶ Ῥ] αν πιὶ ἦν, {ιιδ6 
ΓΕ Ἱπιευρυθιβεῖο. Ὅς ἢ 20 ἤ ἄνευ 
τοῦ ν ἀντὶ τοῦ ἤμην. οἱ γὰρ᾽ 'Ἅττι- 
κοὶ τὸ ἦν καὶ ὑπῆρχον ἐγὼ ἢ φα- 
σιν οὕτως" ἀπὸ τοῦ εἰμὶ τὸ (τοῦ) 
ὑπάρχω γίνεται ὃ παρατατικὸς εἶν 
διὰ διφϑόγγου ; καὶ διαλύσει Ἰω- 
νικῇ τῆς εί διφϑόγγου εἰς ε καὶ ἃ 
γίνεται ἔα, ὡς καὶ τὸ ἤδεα, καὶ 
τὸ τιϑεῖσι τιϑέασιν, ἡ χρῆσις δὲ 
παρ᾽ Ὁμήρῳ, ὡς τὸ οὐ γὰρ ἀμε- 
νηνὸς ἕα (Πἰδα. 5,887. ἤ κε ξζώς 
ἀμενηνὸς ἕα χαλκοῖο τυπῇσιν)" εἰ- 
τα, κιρνῶντες τὸ ξ καὶ α εἰς ἢ; 
ἢ φασιν, ὡς͵ καὶ ἐνταῦϑα καὶ ἐν 
τοῖς ἑξῆς εὐρησει: οἵ. ΜΜαΐιι, συ, 
δτ. ὃ. 211, 

79. ΜΕΝ ΥἹαἸοι16., 
Ποιὸ δἱὲ Ρίπίιβ, οἵ, 81. 
οἵ. 45. 

81. καὶ ϑεοί, οἵ, 1. τἱάϊοα!α ΡΥ - 
τυγθαῖϊϊοπθ 8η1Π1 8] ΤΟΥ ΠΙ ΠΠΟΠΊΒΠ 
ἀδὶ βιι)οῖς, σι ἀππιπι ΑΡΟ ἢ] θα 
ἰηνοσᾶβεβ βαἰ 5 θεβοῖ, Ἐν: ο,δαίμο- 
γνὲς οἵἷιπὶ αἰβιϊησιιαπΐαῦ ἃ ϑεοῖς, 
βαηῦ ΟἹ] ΜαϊποΥτηι ϑΘμ πη}. τ 

83. αὐτότατος. ἔπαιξεν αὐτό- 
τατος ὑπερϑετικῶς εἰπὼν, ἵνα δεί- 
ξῃ, ὡς ἀληϑὼς αὐτός ἔστιν, ὥσπερ 

«ιαϑὶ 

-- εἰτ 

καὶ Ζεῦ, τί φής; ἐκεῖνος ὄντως εἶ σύ; 

ναί. 

αὐτότατος. 

πόϑεν οὖν, φράσον, 

Πατροκλέους ἔρχομαι; 

καὶ τὸ μονώτατος. ἰστέον δὲ, ὅτι 
τὸ μὲν μονώτατος εὕρηται ἐν τοῖς 
λογοποιοῖς ; τὸ δὲ αὐτότατος οὔ. 
Ἑ δ. ἐροίδδίπιμς αἰχὶς Ῥ]αιῖα5 ΤΎΪΗ. 
4, 2, 146. 

8.. αὐχμῶν, 54.616 η5, 50ογ- 
τάκ. 

84. 56ητι. ἐπ ἼΠατρ. ἔρχομαι: 
εἷς ἦν τῶν τὸν Λακωνικὸν βίον 
ζηλούντων ᾿Αϑηναίων, πλούσιος 
μὲν σφόδρα, ἄλλως δὲ κακόβιός 
τιβ᾽ καὶ φιλοχρήματος ; καὶ σπνι- 
φὸς κωμῳδεῖται», εἷς ἐν Πελαργοῖς 
εἴρηται περὶ τούτου οἷα. 8. ἐκ 
Πατρ. ἐκ τῆς οἰκίας τοῦ Πατρο- 
μλέους. α΄. Βγ. 46 πος νἱὰ. 801Π86- 
ξεγ, δα Βοϑβὶϊ ΕἸ]. συ. Ρ. 844. ρα 
4τιᾶπὶ ἘΝ : ΠΟ ΠΘΟΘΒΞΘ ΘϑΓ ," 1η- 
αιϊδ, αὐ δὰ Πατρ. νοσαρ. οἴκου 
1 6 ]]Πσαῖαγ, ῬΟΠπΙΏΓΩΥ ποηλῖπα Πο- 
ΤΑΪ ΠῚ ΟΥῸ ἸΟοΐβ., 81 βιιπξ οἱ νου- 
δαμίιτ, πὶ 892. 89. 9237. 5ῖ. Τ᾽ αγθηξ, 
Ῥμόστ. -5,. 1 8... .αὐ ἡπαξηει πᾶδ 
Ἔξ ͵ οϑδα δϑδὲ πιθ0γ 1. 6,6 ἄοπιο ἔτα- 
1Ὑ15..6 ἤοπ αἰδυιηδνουῖηι, πππὸ Ρ8- 
ἰγοοῖοπὶ νοὶ βεβθὸ Πατροκλείδην 
ἀδίαπι χεξητιώντα ἂν. 790., νεὶ 
ΠΟΘ ΟΠ. ΠῚ ϑοουδὶῖβ ἔγαῖσεπι εἴθ- 

χἰηπηι, (6 αὸ ΡΙαϊο Εγιμγάδπι. 
ς. 61., 51 τθοῖθ 5886 μαθρεὶ Ἰθοϊΐο 11- 
ῬΥΟΥΙΠΙ ; τὐτως ὐἀαθίεαθαὶ Ηδὶπ- 
ἀογῆιι5, ὅρΡ.: »»ϑ1 Πρ Ή]  τεπι ῬτοΥ- 
8115. Πιι]} 5 Ῥαιχοοὶῖς ΠΠανίθπι 51151}- 
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865 ὃς οὐκ ἐλούσατ᾽, ἐξύτου περ ἐγένετο. 
ΧΡ. 

ΠΑ. 

τουτὶ δὲ τὸ κακὸν πῶς ἔπαϑες ; κάτειπέ μοι. 

ὁ Ζεύς μὲ ταῦτ᾽ ἔδρασεν, ἀνθρώποις φϑονῶν. 
᾿ Ν Α Ἃ ’ 3 ͵ὔ 3 Ω 

ἐγὼ γὰρ ὧν μειράκιον ἠπείλησ΄. ὅτι 

ὡς τοὺς δικαίους καὶ σοφοὺς καὶ κοσμίους 

90 μόνους βαδιοίμην" ὁ δέ μ' ἐποίησεν τυφλὸν, 
ἵνα μὴ διαγιγνώσκοιμι τούτων μηδένα" 
οὕτως ἐκεῖνος τοῖσι χρηστοῖσι φϑονεῖ. 

ΧΡ, 

καὶ τοὺς δικαίους. 

1Π4. 

5 σ᾽ 

95 

καὶ μὴν διὰ τοὺς χρηστούς γε τιμᾶται μόνους, 

ὁμολογῶ δοι. 
φέρε, τί οὖν; 

εἰ πάλιν ἀναβλέψειας, ὥσπερ καὶ προτοῦ, 
φεύγοις ἂν ἤδη τοὺς πονηρούς; 

ΠΑ. 

1δὲ, 4υὶϊ ἃ παῖδ]! ἀ16 ππιαιδηῖ ἰ6- 
γνουῖξ, Ραμ ἀ6 δυΐεπὶ ἢ οὐτη1,) 4186 
Ἰοϊϊοπιπι ογα, τὸ 46 41115. σϑηῖῖ- 
Ρι5 Ἶαπὶ ΠΪΠ11] αἰοαπι, 8ρ. Αἰμε- 
Ὠΐθη565 ἔιιουῖδ, δάθο τῷὖᾶᾷ πα 18ΠΊ 
οἴδυπι βιυπιθγαπὲ., διΐ 60 ϑιιπιῖο 
δθϊγεηῦ, ηἶδὶ 1Ο115. ῬΥΤ15 τη 115“ ς 
εἴς, Βα. ᾿ποπεῖ, ρΊαγοβ ἔμ]556 ΑἴΠπο- 
τιἷβδ οἸπδιηοάϊ “ακωνομανοῦντας, 
ῥδυπῶντας: νἱάε Αν. 1981. Ε.: 85εϊ- 
Ἰσθὶ ΑἸ Π15 δύδηΐ ΤῊ }11, 411 νῇ- 
ἴδπὶ δὲ ᾿ποῦθ5 [8 ΟΠ 1, 111} ΥΘῊ- 
ΤΌΣ, τ. 6. αι, φιθηαδηη αἰνΊϊθ5, 
Ἰδηθὴ ΟΟΠΊα5 δ᾽θσεηΐ, δΘϑιγ ΓΘ, 
Πα πὶ ὈΔ]Π6Ὸ τἰϊεγθπίῦσ. ν]άθ 
Αν, 1281. Ξεχιι., τὶ εδὲ ῥυπᾷν. 
Βοσαμι ἀναυότιπι Ποπλϊηπὶ ἔα 6116 
ῬΥΪΏΘΘΡ5 οὐαῦ Ῥαεΐσγοοϊθβ. ἃηᾶθ 6χ-- 
5.11 ργονθυθῖιπι Πατροκλέους φει- 
δωλότερος ἀ6 Ποπιΐηε αἰνῖῖθ, 56α 
βογάϊθο εἰ ρᾶγτοο. ν. Αροβίο]. Ρα- 
τόθηι. 18, 74. οἱ Εγαβι. Αἄδρρ. 
Ῥ. 84. ϑεὰ Ποπιηῖηθς δναυΐ οανθὈϑηΐ, 
π6 ὈάΙη 60 ΡῈ ]οο πἰουθηΐιγ (ΝᾺ. 
835,,) π6 Ἰδοϊπγαπὶ ἔασογσθηΐ οἷο, 
4ο ππρουθηΐιῦ ἰοἱ], οἱ τ6 Ἀ8]- 
πθδίϊοιπι (αΡ. Ἀοπδηο5 εταΐ 488ᾶ- 
ἀγδη8) Ὀδ᾽πθδίουὶ βοΐνεσα ἄερθ- 
γεηΐ. ν, ὕγβίη, δὰ Οἴδοοοη. ἀθ 
ὙῬυοϊη. Ρ. 121. 5θψ4. εὐ. Μεζοιι- 
ΥἹΔ]15 Αὐτῇ. συπιη. 1, 10. αδἴψια δὰ 
ἴος Ἰανδίϊοηῖβ ἴπ ῬΑ] πδὶς ΡαΡ] οἷδ5 
ξβπῖι8 Ὑϑουυὶ ἀθρθθηΐ γουρα οὐκ 

φήμ᾽ ἐγώ. 

ἐλούσατο. τπᾶτὶ ὯΘ ῥυίναϊΐβ Ιαγαίΐο 
ἸηιθΠΠσὶ ροβϑὶς, ἱπιρϑαϊξ δἰϊασα Ποο, 
ᾳυοα « ροδία ποίδιαν ϑογάϊάα Ῥὰᾶ- 
Ἰγοο] 15 ναυῖῖα. οἵ, ΤΉ ΘορΡμΥ, Ομ τυ. 
9, 8. εὐ λύεσθαι, 586 Ιανᾶῖε, 586 [8- 
γατὶ θοῦ, Ὀ8]πθοὸ εἰ, 1πίου 
νεῦρα 8] ηδῖς ργοργία σϑῦμ! Ρο]- 
Ἐκ 7,167. 

89. κοσμίους, 5δπηοίοβ, πιο- 
ἀδβίος., 4118165 ἔεσθ βιιηὶ οἱ σοφοὶ, 
Ἷ. 6. τϑύση αἰνιπαΥπὶ δἴαιιθ Πα- 
ΠΊΘΏΘΥ ΠῚ, ῬΟΥΪ]. ντ6 Εἰ, εἴ 80 60 
Ἰαπἀδίππι Ῥ]αι. ῬΠαθα. 18. 

900. βαδιοίμην. οἵ, 491. ὁ ὃ ἐ 
μ᾽ ἐπ. τυφλόν. παρῴδηται (9) 
ἐκ τῶν Ἡσιόδου (Ορ. εὐ Ὦ. 49.)" 
κρύψαντες γὰρ ἔχουσι θεοὶ 
βίον ἀνθρώποισιν. ἢ ὅτι 
ἀνόσιος ὁ διὰ τῆς ἀρετῆς τοῦ πλού- 
του φόρτος τοῖς δικαίοις, εἰ χαυ- 
νωϑεῖεν ἐκ περιουσίας. 8. ἀ6 Ἰηνῖ- 
αἶα ἀδούππι ραγνοδίιβία θϑὲ ορίπῖο. 
Αηιαβϑὶβ δρὶβὲ, δὰ Ῥοϊγογδαΐεπι Ηδβ- 
τοὐοί, 8, 40.: ἐμοὶ δὲ αἵ σαὶ με- 
γάλαι εὐτυχίαι οὐκ ἀρέσκουσι, ἐπι- 
σταμένῳ τὸ ϑεῖον ὥς ἐστι 
φϑονερόν. οἵ. 7, 10, 5.. ποπ 
Ῥγουβιιβ δδᾶθπὶ πᾶθς ἱηνϊαΐα δϑὶ 
ἅδεῶν νεμέσει, ἀπᾶτι ἀἰοῖε ΕΥΙΡΊ- 
ἀθ5 Οὐ. 1896., {186 ἴαπιθη οἱ 1058 
φϑόνος Δρρϑ)]δίαν ἈΠ65. 4931. 

99, οὕτως. αἴδο, ἰαπῖοροτγϑο. Ε. 
τοῖσι χρ.» Υἱγῖ5 Βομΐβ, 5611 ΡΥΟ 18. 
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ΧΡ, ὡς τοὺς δικαίους δ᾽ ἂν βαδίξζοις; 
ΠΩ. πάνυ μὲν οὖν" 

πολλοῦ γὰρ αὐτοὺς οὐχ ἑώρακα φόνου. 

ΧΡ. καὶ ϑαῦμα γ᾽ οὐδέν" οὐδ᾽ ἐγὼ γὰρ ὁ βλέπων. 
100 Π4.ἄφετόν μὲ νῦν" ἴστον γὰρ ἤδη τἀπ᾿ ἐμοῦ. 

ΧΡ, μὰ 40 ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον ξξόμεσϑά σου. 
ΤΠ. 

ἐμέλλετόν μοι; 
ΧΡ. 

οὐκ ἠγόρευον, ὅτι παρέξειν πράγματα 

καὶ σύ γ᾽, ἀντιβολῶ. πιϑοῦ. 
καὶ μή μὶ ἀπολίπῃς" οὐ γὰρ εὑρήσεις ἐμοῦ 

105 
ΚΑ. 

Π4. 

-» 2 ᾿ ΄ ’ 
ξητῶν ἔτ᾽’ ἄνδρα τοὺς τρόπους βελτίονα. 
μὰ τὸν Ζί(᾽ οὐ γάρ ἐστιν ἄλλος πλὴν ἐγώ. 
ταυτὶ λέγουσι πάντες" ἡνίχ ἂν δ᾽ ἐμοῦ 
τύὐύχωσ᾽ ἀληϑῶς. καὶ γένωνται πλούσιοι, 
“ἀτεχνῶς ὑπερβάλλουσι τῇ μοχϑηρίᾳ. 

110 ΧΡ. ἔχει μὲν οὕτως εἰσὶ δ᾽ οὐ πάντες χακοί. 
ΠΑ. μὰ 40 ἀλλ᾽ ἁπαξάπαντες. 
ΚΑ, 

98, εἷς Ῥομπᾶ ῬΑΥ5 βουρίουηπι οἷ 
Ῥυπηδθ οαάᾶ,. τὰὴθ ποθὴ ἱπρτος- 
θαηᾶα Ἰϑοιίο δδὲ ΡΤΟΡΙΘΥ ἀβθη]θπι 
Ῥοϑβίἑοποηι (ξώρακαἃ χρόνου), οἷι- 
715 οἰϊατι 41101 Ἔχθηιρ]α βαπὶ δρᾶ 
Ροδῖας Αἰτσοβ, νϑὶις ἘματΙρΙ θη 
Μεᾶ, 185... ἘΠῚ νἱᾶθ δῃποίδϊδ. 
4υοα 1 ράποῖβ Ἰθρτειτ, ἄμετρον 
ΠΙᾺ ᾳυΐάθπι, ἕἑώρακά πῶ νεὶ 
που, Βαρϑὲ βρϑοῖθηι ἱπιθγργοίδεϊο- 
ὨΪ5 : ὯΘΟ τιϑϊϊαϊτηι οϑῦ, σουΐθ ΠΟΗ 
Αἰείοιιπ; «ιοα πομλμ 15 ῬΙδοιξ, 
ἑόρακα. - ὃ. πολλοῦ γὰρ αὐτ. 
διὰ τὸν ἐπεχώριον τρόπον" 
ταῦτα γὰρ εἰς τὴν τῶν Ἄϑηναί- 
ων φησὶ πολιτείαν . ἀποσκώπτων 
αὐτοὺς ὡς πονηρούς. οἵ. 47. 

101. μὰ “1 ἀλλα. ςἴ. 99. 
1039. ἀγορεύειν Ῥτορχίθ εξβξ 

ψεγῦα ζασεγθ ἔπι οοτιοίοτιο, ἀθὶπἀθ 
αἴσογθ δ᾽ τυ ρ]]οἰταυ, τὖ ἢ. 1, ἀἰχοταὶ 
δαΐθαι Ρ]αἴιι5 73. --- Ἐ, 

106. ρΡευρθύδηι Ἔς ΟἸγθπ 10 
ΘΟΙ Δ ΠΥ, πὶ ἄλλος 1 161115ὰ- 

ἐὰν ἀγαϑός. ἵπιο Τ]ΔΙοι] 8. 5ΘΥΥ 5 
ὨΘΠτι8}}} ΘΙ 6 πὶ ΡΥΟΒΙΟΥΘΙΙ 6558 
8 ἀοιηΐηο ῬΥΔΟΙΟΥ 56. ἰρϑβιιπι: 
φαοπιδαιηοάτηι ϑ5θοιηα5. ΠιἾι5 
ΡῚΣ μον ἰοΐδπι 5 ΘΒ ΔΙῚ, ῬΟΥΒΟΠ885 

» , ε 

οἰμώξει μακρά. 

ΞᾶΒρΡ6 ἔαδίϑβαβ δαἀβουίρίαβ θ556 ἴη 
Ῥοδι5 βοθηϊοὶβ, ΠΘη]0 πρϑϑοϊΐ, οἵ, 
ἕδη. 1857. 

109. ἀτεχν ὦ ς (4 ἀτεχνὴς, 5ἰπι- 
Ρΐίοα., ἀροτγέμ59 ἐπέθ Β6 7» 8} οπιηΐ 
ἔγαπαάθ εἰ ἀο]ο [τέχνῃ] ΔΙἴθηπ5. Ε.,), 
ἀντὶ τοῦ ἁπλῶς, καϑάπαξ εἴς, 8. 
Μοετῖβ: ἀτεχνῶς ᾿Αττικόν" ἁπλῶς 

κοινόν. ἴτγθααθηβ νοσαρα] 5115 Δ, 
ῬΙαΐομθηι; πὸ τηομοὲ Β, Ἐς: ἀτε- 
χνῶς ὑπερβάλλειν τῇ μο- 
χϑηρέᾳ οδὲ ἀρϑγέθ δὲ ἔπδίβ το 
ἐπιρτούτεηι 6559. ΘΟ ΘαΪπὶ ΠΘΟ685- 
886 Θβῖς υὐ 1η: 6] σ αἴας τοὺς ἄλλους, 
-- φαππι μος γϑυριῖπι οἰΐθηι αΡ50- 
Ἰαΐθ ρομπϑίιγ, τὸ Ἀθηορἢ, ΔΙῈπῚ, 
ΒΟ ΟΟΥ͂. ξ, ΞΡ ΑΘβομίῃη, θοῦ 9), 
17:..5:Ξ ἀτενῶς οὐ ἀτέχνως ΕΝ 
γὰηΐ ἸΠΐΘΥ 56, ΑΠΊΠΙΟΏΪΟ ΔΠΠ]5]θ 
ΑΙΚΘΕ ἘΒΌΠΕΙΣ ἀπριουίριιβ, ΞΘ 5 32Ὲ 
τέχνως 510 {ιξαῦτε, ἐπατεϊοῖα-- 
ΣΕ: ξ ἀτεχνῶς σρεγίθ, ργογϑιμδ, 
-- ἀδηϊψαθ μοχϑηρία ἀϊοϊταν 
ΨῈ] ἀθγιμπα,, ΜὙῸῚ πιϊδογία, νΘ] 
ἐπιρτούϊέας, νἱϊιοΥ πὶ βἐιια πὶ, κι 
ἘΠῚ; 

110. οὐ πάντες, ποῖ ΟἸπ65 
αἰυϊεόα. Ἐ. 

111. ἀπαξ., αὰ ππίπρ Οπιτιθς» 
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ΧΡ, σὺ δ᾽ ὡς ἂν εἰδῇς, ὅσα, παρ᾽ ἡμῖν ἣν μένῃς, 
᾿γενήσετ᾽ ἀγαθὰ, πρόσεχε τὸν νοῦν, ἵνα πύϑῃ. 
οἶμαι γὰρ, οἶμαι, (ξὺν ϑεῷ δ᾽ εἰρήσεται), 

115 

πὶ 755.) 1105. 8.: οὔ φησι πάντες, 
ἀλλ ὁμοῦ πάντες" τὸ γὰρ ἅπαξ 
ἐπὶ ἐπιτάσεως λαμβάνεται, --- οἷ- 
“ὦ ἕξει. ξαϊ, τηρα. Ε. δὰ 18.: ,»γσι- 
γήσομαι. ΑἸΟΙ ἵπ πιρ]εἰ8 νΘΥΡῚ5 
ΠΘΕΪΧΙ5 ἴπ ἀῶ οἵ ξεῶ Ἂββϑ θη. 15 
ξυτιιγα ταθᾶϊα ργδθΐθγαπὶ ζιιΐιιγ]β 
δοῖ. οἷο πράξομαι, ϑηράσομαι; ῬΥο 
πράξω, ϑηράσω, ἸνίθεοΥΙ5 ΠΠ, νν. 
ΡῬΙαΐῖο ϑυπιρ. 38, ἐπαινέσεται, 46 
Βερ. 9. Ρ. 879. ὑ. 2. ϑίβρῃ. ἐπαι-- 
νεσόμεϑα: οσαιχδα νἀ θίτ 6556, ααοα 
δοῖῖνα ααοπᾶάβηι ἨΔ) θυΣ νἱηῖ 
δοίϊίναηι, ΠΟῚ ΤΟ ]18η1, 4186 σετ- 
8 γϑϑίδαξ 1π πὰ} 115 ΠΙΩ͂ Οα] νοΥ- 
Ἀὶ5 πὸ τιμάω, λυπέω. 4.86 φιιϊάθη 
οΡίμϊο σου ΓΠ]αΤΠΥ οἰΐαπῃ 60, απιοᾶ 
βῖσ τιβιγραπίῃῦν ἔπέ, τηθα, 1π ζω; 
4186 ῬΥΟΡΥΪΘ δοίϊνα 6558 οοῃβίδϊ, 

πὶ ϑαυμάσονται Αροο. 17, 8.““ οἴ. 
1άθπι ἴπ Απΐπ, δα ὙΥ6]]6ΥῚ ΡΥ. δου. 
8. 2. Ρ. 62. εἰς Ἰρίτασ ἢ. 1. οὐμώξει 
βισηΐδοαι οἰμώξεις, «ιοᾶ ἴῃ «φιῖ-- 
Ρυκάδῃ οἀά. 56 συθρευΐβϑα αἷὲ - 
Κοσιιβ. βἰσιξ Ἐουμ διό οι 1Π]| ] 
ὦ. Ῥεύβομδθ Αἰϊσδηι ΤΪγΑΙ 58 6ρΡ6 
ΠΠΡγαυ τηπίατιηξ 1 ἢ ΜῈ] εἰς: 
σὰ ἀθ στ Ἐ, Ἰδαιιᾶδε δηηοῖ. δά 
ῬΙαῖ. Ῥο]ϊέ, 6. οὐ ΕἘπίμυρμγ, 19. 
- οοἴθυμηι οἵ. 58, -- οΟὐοῦ 1π- 
γΕΥΠ. 6 Ῥαν. τεροβιιϊΐξ μακρὰν ρτο 
μακρὰ, 1ᾶΔ φιᾶπὶ πὰ ἢἰος μαρραῦ, 
ποη Ραδίθϊ. μακρὰ ῥΥο δᾶν. ροϑῖ- 
ἴωχη 6ϑὲ 7οπιρο., αἰεμ 7) τπαμίξατπι. σαἷ- 
εὁ (ν. Οἰταχά.), σιο μοβίγϑιημο 
βισηϊποαία 1, 1. ΔοοΙρΙ θη άϊιηι δεῖ.“ 

112. εὐϊίον Τϑυρπου. σοὶ δ᾽ ὡς 

114. οἶμαι γὰρ, οἵμαι. γορε- 
ἐἰτῖο Ῥαϊμποιῖσα, οἰιι5 Ρ᾽τσα Θχθπι- 
ΡΙα ρσοίαλν 850. Ἐς: «Πογαιίο 1116 
ΨΕΙΒΙ οἶμαι (ἢ. 6. 5ρ67γ0), 4.8ηὶ 
δγαθοῖ γπϑίουοο ἀναδίπλωσιν, Ἰαιϊϊηὶ 
οοπαμρίϊσαείοσιοπε νοσαμΐῖ, οχρτυῖ- 
Τα ἷὉ σοΥ εἰς ἀἸη ρα 5ρεὶ. οἵ, Π ει θυ. 
ῬΆ416Υ, 46 ΕἸοοιιξ. 5βθος, 280,, ΒιεἰτΖ. 
8 Τιμοϊδηΐ [πᾷ σρ. 14. Ρ. 472, 5Ξεχα, 

ταύτης ἀπαλλάξειν σε τῆς ὀφϑαλμίας, 

τ, 9... -- ξὺν ϑεῷ δ᾽ εἶρ.» φιρὰ 
αἰσαΐμν ξανετιές δϑὼ νοϊοχιθ ἐδο. 
ποία ἔουπιϊα, 46 στα Ψίροτιβ 9, 
5, 18. αἰτααθ. οἵ, 843, εἰρήδε- 
ται ἔυϊαγιπι πηθα 1] ΡΥῸ μαδϑῖνὶ 
1Πδτιιη 6556 ϊοιθὲ Ἐ',, τι ἐχπλυ- 
νεῖται 1060.,, καταλύσεται οἱ ἀδι- 
κήσεσθϑαι Χοπορμ, ΟΥγ. 1, 6, 9.; 
ϑΣ δὲ 

115. τῆς ὁφϑ. τῆς πηρώσεως. 
ἐδίως δὲ ὀφϑαλμίαν τὴν πήρωσίν 
φησι" διὸ καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ μετα- 
πεποίηται τῆς συμφορᾶς ταύ- 
της σεπαύσεειν, ἧς ἔχεις. 8. 
ἘΔΡαΪα Πᾶθο Ρμ15 δαϊΐα ξιιΐξ, ρυῖσ 
τσ Ὁ]. 92, 4., ἀγτοπομέθ Ὠ]1οο1]6, 
(0611 Ῥεῖορ. δηποὸ 94., δῃΐα ΟΠ σϊϑῖο 
παῖ, 408.) ταύαπι ροϑὲ 90 δῆποϑβ, 
ΔΥομοηίθ Απίΐραῖτο, ΟἹ. 97., 4, 
(απῖθ Ομ σῖδε. παῖ. 988.). αιιαπὶ Π8- 
Βδπι5, ΠΘ6Ο ῬΥΙΟΥ͂, Π6ΟῸ ΡῬΟΞΊΘΥΙΟΥ͂ 
εϑί, θα 6 ἀπαρι5 ἃ ϑΎαπιπηαίϊθῸ 
«φιοάδαπι ναἰιιβ ]55ῖπιο σοποϊπηδῖδς 
ΠΟΒ15 Τ]6]1π|5 θϑϑθὲ, 51 ρυ!} θη 1π- 
τοιηθύαίϑηχ ΠΑΡΘΥΘΏ15 οἰ ΟΠΟΥΪ- 
Οἷ5. σα θ5 ΟΠΙ]ΡῈ5 οἷο, Βγ. Καὶ, 
ἴῃ. Ῥχοϊθροῃιθηῖ Ρ]α 1. : 2,7) Θ 886 
ΠοΟϊΘ οχίαλ ἔθ 18,“ παῖδ, .7)6Χ 
Ῥτίοτα δὲ ροβίθυϊοσθ πλϊχία ντ ἀθίαγ, 
ἼΘΙ ΠΟῚ Θ81ΠῚ 6558 ὈυΪΟσΘπι Ρ]α- 
ἴὰθπι, ἱπᾶάθ ραῖθξ, χποα 1 δα οον 
οαγγιδ ποίαθ απθοάϑηι ἐθΡΟΥΪ 5, 
41|846 ΡΥΪΟΥ Ρ]ΐο Π}Ση1π|6 σοηγα- 
πἰδηΐς: να. 5. Ρ]πΙ 173. οἱ 1142, 
εἴ εχ θο Βρεϊξιιβ Ν1155. 1, 106. ργαθ- 
ἴογϑα 5. Δ ἔδῃ, 1195. Ἰοσατα ατιθη- 
ἀδπὶ οἷΓαὲ οχ Ρ]αϊο ρυΐοσθ, 6411 1π 
δας ἔδθιι]α πο Υ ρου Υ. Οοπίχα 
6Χ Ρσυΐούϑ Ρ]ιΐο ορογίθὺ βιιηιΐα 6556 
]οοα 1114. 1π φαΐριι5 ὀνομαστὶ ας 
ἀἀπὶ ρδυϑί ΥἹ σ τ ΠΥ 2) αὐ ΓΝ ΘΟΟ] 1465 
660., Ραΐγοοϊοϑβ 84.] Ραιρἢῖ 5 174., 
Αρυυγῖιβ 170., ῬὨΙΘρβῖι5177., ῬΗϊ- 
Ἰομ1465 179. οἱ 301,7) ΑὙ1βτγ 115 319. 
[πλοῦ8 ν θιθυῖβ σου θα 146.} πη 6 πι- 
Ῥογο ῬΙ ροβίθυϊοσὶβ ἰΘ σα ᾿αἴα 78πὶ 
νοι ΟΥαῦ, ΘΧΡΥΘΘΞΟ ΠΟΙΊΙΠΘ 1Π 

5Οθη8 ΦΘΙ (Δ 11. ΟΘὨΊΪΟΟ 5416 Ρ6Υ- 
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βλέψαι ποιήσας. 
Π4. 

ΔΡΙΣΤΟΦΑΝΘΥΣ 

μηδαμῶς τοῦτ᾽ ἐργάσῃ" 
οὐ βούλομαι γὰρ πάλιν ἀναβλέψαι. 

τί φής; 2 

ὁ Ζεὺς μὲν οὖν οἶδ᾽ ὡς, τὰ τούτων μῶρ᾽ ἐπεὶ 

ΧΡ. 

ΚΑ. ἄνϑρωπος οὗτός ἐστιν ἄθλιος φύσει. 
Π4. 

120 πύυϑοιτ᾽ ἂν, ἐπιτρίψει με. 
ΕΧΊΡ: νῦν δ᾽ οὐ τοῦτο δρᾷ, 

ὅστις ὅε προσπταίοντα περινοστεῖν ἐᾷ; 

ἔΥΙσαΥα [8 410 ἐθΠΊΡΟΥΘ ΠΗ. ΠΊΘΥΘ ΟΣ 
πη Θ 186 ΟΥΘῸ σοπιοθαϊδ6], αὐ ἐο5ϊᾶ- 
ἴα Αποη. ἴπ νἱΐα Αυδίορῃ. δὲ ρ]α- 
ΥἽΡιι5. Ρσοϊαὶ Ῥεῖ. 46 1.6ρ. Αἰτ, Ρ. 
80. 56ψιι, (151. βεψαα. δὰ, Ὑν6558|. 
οἵ, Μεῦτνς. Τρ. Ατῇ. 8, 1., 5080]. 
Αὐϊδῖορῃ, Αομάγη. 1149. [1168.], 
Κῦρκθ σδϑοέσρον. ἀδν ὅτ. Ρ. 411., 
δὲ ἀθ οἱδββίθιιβ ξα θυ] αύιιτι Αυϊοῖος 
ῬΠδηῖς Μαπθο δὰ Βίδη. 140.) δα- 
ἄθι δαΐθῃ Ποθ πη ΐα (ΟΠ. 1ο15 δά μππια 
Οομοθ5858 οὐαὶ ἰθαιροῦα ΡΙ μα Ρσϊο- 
Υ͵5, 20 δπηῖ5 ἃπίθ δοῖαθθ ξδβι88. 
Ῥτδθίοσθα 1 βίϑπαιπηι δϑὺ διιοίουι- 
ἴαῖθ νθίθυιβ 8,,),, ψνϑύϑβιιβ Πο5 αϊπ05 
115. εὐ 119.: φιῖρρα ροδίβ, βοᾶεπι 

, 5, Ταβϑῖθ. ἴῃ ροβίθισθ δπιθπάανθ- 
ταὶ.“ Ῥ', σϑηῃβαῖ, 1ΥΓΘΡΒΙ5586 ΠΟΗ- 
π1}}}15 ἸοοῚ5 νϑύβιιβ δὲ γϑυρθα 6 ρυἱ- 
οὐ Ρ]ιῖΐο., τις 115. 110. 122. 216. 
οὗ, οἴϊατη Ηδυ]655. δα ΕΡυῖο, Β. δου. 
9. Ρ. 862. Β. --ὀ ὀφϑαλμίαν Ἔ: 
ΠΟ ΠΘ᾽ ῬΥΟΡΥΪΕ 6556. Πρρηια Π 611, 
τῷ Χοπορῖι. Μίεηι. ϑοου, ὃ, 8, 8.; 
οἵ. Ἐσδβιι5. Ὅθοοα, Ηἰρροογαῖ. ἢ. 
ν.2 Οδ]βις 6, 6. 568, Β.. 1. 114 αἸοϊ- 
ἀπι.7΄ οσθοῖΐαβ, δηϊηϊαἀνογίθπίθ 8., 
οἰ} 15 νοθα ἀθβθουίρβεουθ ϑιῖα, οἱ 
Ἐδνουΐπι5. οἵ, Ψ δ ]οῖς. δὰ Ἠοσοά. 7 
229. ὍΡτῸ ἀπαλλάξειν σε ἘΝ 
ὀφϑ. Ἐ8ὲ δἰΐδθι ροϊθσαῦ ἀπ. σου 
τὴν ὀφϑαλμίαν, «ιιαθ δδϑὲ β81η8 τιδὶ- 
ἸΔΙΊΟΥ νυ ΟΠ δ γιοῦτγ8., ΟΠ 
ῬΥΟΡΥΙΘ οοθοῖίαβ ἀθρθι]αίασ 410 Πο- 
ΤΩΪΠΘ.., ΠΟΠ ΠΟΠΊΟ ἃ οοθοϊξαϊθ: τπη- 
ἀ6 ρσγορτίβ ἀϊοίεν ἀπαλλάττειν νό- 
σον τινός. 515 οἰἴδην Πναἰ1η1 ἀϊσααηςξ 
Ζρτιθην ἰοἤοτιίογο ἃ ἐξοξὶδ. γ), Θὺ ἰδοία 
αἀοίεπάογο αὖ ἐρτιί. “4 ΤΙ. 

118. δϑηβιιθ; λέ μόπιο παΐιις δὲ 
αὐ πιϊδογίαπι. πᾶὰὶ ἄϑλιος φύσει 

γηΐϑ 67 τιαΐμγα, αἸΟΙ ΤΥ 15, αι] βοΐθης 
οὖ ργμάθηϑβ 5101 118]8, ἱποοπηποῦδ, 
ῬΘΥΙΟΆ]α,, σοπίσγδηϊξ εἰ σοπιραγαδξ 
δύο ΓΝ 

119. οἶδ᾽ ὡς Ῥίαγθϑ Μ558., ἴὰ 
φαριι5 Βιδν.; ἐπεὶ ΕἸΡΙηρ οἱ 8. ἀϊᾷ., 
ἄπο ἕπη εἶ, πιοχδ ΠΡ ΥΔΥΙΟΥ απ. πιθης 
ἀοϑ515 Βἀ βου ρθη αὶ δπιθπάδία; 56- 
φαθηΐθ νϑῦβδιι 8 οοδα. ἐπιτρίψειέ 
ἐξ. γϑθοῖθ Βυύ., τ} δὲ τ05 δα] 71ι551- 
χπιτι5 : ΠΘ6Π16 Θη τι ἔθγθη ἃ δϑὲ οἱτπι 
να] σαί Ἰϑοῖῖο ὁ Ζ. μὲν οὖν εἰδὼς 
τὰ τ. μ. ἔμ᾽ εἰ πυϑ. ἂν, ἐπιτρίψειε. 
» Ῥασίϊο, οὖν ρμοϑβί μὲν αμροῖ αἴδτ- 
τλα10 Π 6Π1. οεχέε: οἱ ῬΕΥ τὰ μῶρα 
1η 6 Πρίταν 5. ] τπιπὰ ΘΟῊ 5111 πππὶ ΟἾΤΘ6- 
ΤΥ] εὐ Οδτίοπὶβ (τούτων), αιοά 
οομβεπθγαπὲ νίβιιπι Ρ]αΐο γϑααθυδ 
ποϊθηΐα οὐ 1πν]ΐο Τόν. --- Ρ]αΐα5 
δὲς ἀἸοθσθ οθηβθηαπβ δϑὲ σοηνου- 
515 δα βρθοϊαίΐοσθβ, 18 ἑανθη ταξ 
1Π1 δυάίαπι, ἐπιτρίβειν τεβροη- 
αεὺ ἰδὲ. νεῦρο ρεγάθγθ, αιιοᾶ ποῦ 
τη ὁ 6Θϑὲ πιδθαγθ, 584 πηβχῖπηΐδ5 τηϊ- 
ΒΕΥ5 ῬΥΘΠΊΘΥΘ, τῷ Τογαπῖ. Αα. 4, 
6» 9:, Ηδο. 9.,.4, 97 ἢ ἘΞ ΕΙΣ 975.. 
847. εἰο. 

121. προσπταίειν αἸσαπταΥ 
τοῖς κάτω μέρεσιν, ἢ ποσὶν. ἢ κνή- 

ΜΉ, τὶ προσχρούειν τοῖς ἄνω καὶ 
κεφαλῇ, διοίοτθ Αμπηπιοηῖο 46 αΠ- 
ἔδυ. νοῦ. Ρ. 191. εα. ψαϊοκ. δα 
ἐοάεπι. περινοστεῖν. οΓ. 490. νό- 
στος κυρίως () μὲν ἡ ἀπὸ ἀλλοδα- 
πῆς οἴκαδε ἄφιξις" καταχρήστε- 
κῶς Ὁ) δὲ ἡ ἀπὸ τύπου εἰς τόπον 
μετάβασις καὶ πορεία. 8. πεδοῖο 
δ μᾶθο ΡΥΪπᾶ δ σ ὉΠ οδυο δῦ νο- 
οἶβ, ν]46 Μηβαταν. δὲ ἱπίουρρ. δὰ 
ΒΠ65. 408. Ἑδνοτῖπ.: νοστῆσαι ἐπὶ 
τοῦ οἴκαδε ἐπανελϑεῖν εἴρηται" κεῖ- 
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ΠΑ. οὐκ οἶδ᾽ " ἐγὼ δ᾽ ἐκεῖνον ὀῤῥωδῶ πάνυ. 
ΧΡ ἄληϑες; ὦ δειλότατε πάντων δαιμόνων ! 

οἴει γὰρ εἶναι τὴν Ζιὸς τυραννίδα 

125 
κ 4 Ἁ ϑ3ω ΄ 

καὶ τοὺς κεραυνοὺς ἀξίους τριωβόλου, 

ἐάν γ᾽ ἀναβλέψῃς σὺ κἂν σμικρὸν χρύνον; 
Π4. ὦ, μὴ λέγ᾽, ὦ πονηρὲ, ταῦτ᾽ ! 
ΧΡ, ἔχ ἥσυχος " 

ἐγὼ γὰρ ἀποδείξω δε τοῦ .4ιὸς πολὺ 
μεῖξον δυνάμενον. 

Π4. ἐμὲ σύ; 

ΧΡ. , νὴ τὸν οὐρανόν. 
1329 αὐτίχα γὰρ ἄρχει διὰ τίν᾽ ὃ Ζεὺς τῶν ϑεῶν ; 

ΚΑ. διὰ τἀργύριον: πλεῖστον γάρ ἐστ’ αὐτῷ. 
ἌΡ: φέρε, 

τίς οὖν ὁ παρέχων ἐστὶν αὐτῷ τοῦδ᾽ ; 
ΚΑ. ὁδί. 

ται δὲ παρ᾽ Ὁμήρῳ (εξ 41115) καὶ 
ἀντὶ τοῦ ἁπλῶς ἐλϑεῖν. εϑὲ 1ΟΊΓΟΥ 
περινοστεῖν ΟΥΤΟΙΠΙΓΕ. ΟἸΤΟΜΤΠΘΤΤΩΤΘ. 
ὉΠ ΤΌΣ ΠΟ ν ΥΡροὸ οἴϊαπι ΓΙιΟΙ Δ Πὶ15 
Τίπιοπθ ο. 18, 94. 

1922. οὐκ οἵ δ΄. τιοδοβίϊα εὐ ρῖο- 
185 ἵπ Τονθπι 1ἰὰ γεβροπάθγθ Ἐ]1- 
τὰπι ᾿55ῖ:, Ἐν οἵ, 197. ὀῤῥωδῶ. 
Μοοτβ : ὀῤῥωδεῖν ᾿ἀττικῶς" φοβεῖ- 
σϑαι, ἢ ἀϑυμεῖν, Ἑλληνικῶς. νεῖ. 
ξίοϑββθϑδε, πιοπθηΐθ ἢ. : ὀῤῥωδῶ, τὸ 
φοβοῦμαι. ἀ6 φῬγτορτῖο βθηϑβιι νοσᾶ- 
1 νἱὰθ νϑὶ] ϑομηθι ἀθσὶ 16Χ. ΡΥ. 
γν. ὄρος εἶνε ὄῤῥος. 

1293, ἄλη ϑἕς; ἴσον τῷ ὄντως. 
ἀξιοῦσι δὲ ὀξύνειν τὴν πρώτην, 
ὅταν τοῦτο δηλοῖ. ἔστι δὲ ἐπίῤῥημα 
ϑαυμαστικὸν εἴς. οἴ, 4925.. Βιαη. 798. 

125. τριώβολον ἴπϊξ πππηι15, 
γϑΙθη5 8 οροΐοβ, 1. ρ. αἰπιϊαϊαμι 
ἀγβομηιαιι: ν. ῬΟ]]ὰχ 9, 60. ἰπ 
Ῥασχίθ 6]115 δάνϑιϑα δγαΐ βῇῇρίββ 70- 
νἱβ, ἴπ ἄνεῖβα ἱπΊασο ποοίτι86. --- 
δοὰ ἄξιον τριωβόλου ἀϊοϊτιν τα5, 
4δθ δϑὲ δἱϊοιι)ιβ, 56 ραυνὶ ν1]15- 
{πὸ Ῥυθε; ἀὰᾶ6 ἔογπια Ἰοαιθπάϊ 
εἴϑηι ἀρ. Ρ]αιζι Ῥοθι. ἱ, 9, 168. 
5661ι. ποτὶ ΘρῸ ἤἄομο ἐγίοδοίἑ (ἄξιος 
τριωβόλου, αυΐ πο νουρὸ τρεωβο- 
λέμαιος ἀϊοϊζαχ : ν. δι1 4, ἢ. ν.) δώπι» 

γιϊδὶ οἵα. αἷξ Ἰσϊταῦ ΟΠΥ ΘΠ 115, 1πι- 
Ῥδυπιτα δὲ ροΐθη δηι Τον]5 Π11118 Π| 
ἔοΥθ ρσδθ ἱπΊρ Υο δὲ ροιθηξία Ρ] 1, 
51 πίο Τππιῖπα ΟΟἸ]ΟΥπΠι γεοθρουῖῦ 
γνῈ] (κἂν, αὐ Νίαγο. 6, 56.) κὰ ὕγχϑνθ 
ἰαπιριι5. ἘΝ, 

127. ὦ. ἐπίῤδημα ἐπιτιμητικὼ. 85. 
ἐπίῤῥημα τοῦτο ἐκπληκτικόν. Τθυτν, 
πονη ρὲ; ἱπιρτοῦε. υὶ ἴδμι Ἰπη}ῖ8 
Ἰοφιιανῖ5. ἴα ΒΥ. ΡΕΥΡ ύϑηῃ 8111 πο. 
νηρε. ὃ.: πόνηρε δὲ, ἤγουν γεωρ- 
γέ" ἢ ἄϑλιε. εὕρηται γὰρ καὶ οὐὔ- 
τως μετατιϑεμένου τοῦ τόνου Ἅ4τ- 
τικῶς. Ἐ.: ἔχ᾽ ἥσυχο ς. (οοα, Ἰοτν. 
ἤσυχως, ξοτία556 ρτο ἡσύχως.) 1. 6. 
ἡσύχαζε, ἑαοο: πᾶπὶ δα]θοίῖνα 6]6- 
σδμῖον ΡΥῸ δανθυθῖϊ5 ροπιπέιτ: 56 
ΠΙΡΥαΥ βᾶθρα τϑροβιθυθ δανθυθίδ, 
γ. Απΐπι, δα ὙγΈ]1εγ. 8; 1. Ρ. 991. 
5644. ὶ ᾿ 

199, νὴ τὸν οὐρανόν. 5οΐθη- 

τ 5] σαι άπ: οὗ, 967., 562.. 899.» 

8Ρ. δὰ ἢ, 1.. δὲ ἃ Β, Ἰαιάδίαπι γα]- 

ΟΚΘμαΥ αἰββοσῖ ἀθ σὰ ρ5. 11. 7ι1- 

γαπᾶο 8ρ. Ηξρυ, εὲ Ου. ἱπ ἐ}18 

Οριιβο. Ῥμ1101., [1Ρ5. 1808... ὕ. 1. 
Ρ. 8.. οἵ ἱπρυηλῖ8. ο. 8. Ρ. 85. 566: 

130. αὐτίκα, εὐθέως, 7απι ρχι- 

πιάπι, μὲ ἰος μέαῦ', ἐχεπιρίὶ βταΐια- 

Ἑ Ε. 
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ΧΡ. 

ΚΑ. 

4ΔΡΙΣ ΘΠ ΝΘΟΥΌ Σ 

θύουσι δ᾽ αὐτῷ διὰ τίν᾽ ; οὐ διὰ τουτονί: 
καὶ νὴ Δι᾿ εὔχονταϊΐ γε πλουτεῖν ἄντικρυς. 

185 ΧΡ. οὔκουν ὅδ᾽ ἐστὶν αἴτιος, καὶ ῥᾳδίως 
παύσξιεν, εἰ βούλοιτο, ταῦτ᾽ ἄν; 

ὅτι τί δή; 
ἂν εἷς ϑύσειεν ἀνθρώπων ἔτι, 

ἂν, οὐχὶ ψαιστὸν, οὐκ ἄλλ᾽ οὐδὲ ἕν, 

πῶς; 

ὅπως; οὐκ ἔαϑ᾽ ὅπως 

ὠνήσεται δήπουϑεν. ἣν σὺ μὴ παρὼν 
αὐτὸς διδῶς τἀργύριον: ὥατε τοῦ Ζ]ιὸς 

τὴν δύναμιν, ἣν λυπῇ τι, καταλύσεις μόνος. 

Π4. 
ΧΡ, ὅτι οὐδ᾽ 

οὐ βοῦν 
μὴ βουλομένου σοῦ. 

Π4. 

ΧΡ, 

140 

Π4 . τί λέγεις; δ ἐμὲ ϑύουσιν αὐτῷ; 

φήμ᾽ ἐγώ. 
καὶ νὴ 41᾽, εἴ τί γ᾽ ἔστε λαμπρὸν καὶ καλὸν 
ἢ) χάριεν ἀνθοώποισι, διὰ σὲ γίγνεται" 
ἅπαντα τῷ πλουτεῖν γάρ ἐσθ᾽ ὑπήκοα. 
ἔγωγέ τοι διὰ μικρὸν ἀργυρίδιον 
δοῦλος γεγένημαι, διὰ τὸ μὴ πλουτεῖν ἴσως. 

134. ἄντικρυς. δι ἐναντίας, 
φανφῶς. ὁ δὲ ποιητὴς ἐκτεταμένως 
λέγα δίχα τοῦ 6. ἀντεποὺ δηλονότι. 
5. ἀντίχρυς εΘβὺ ραΐίαπι, ῬΥΔΟΒΘΗ1- 
γ5 δὲ δια ]θηρι8. 411|5., φανερῶς 
ΗἨδϑυοῇ. Ε. ΤΕ. 

186. ὅτι τί δή: διὰ τί; ρ[. Β:. 
να. Ψίρον. 8. 9, 8. εἰ δα διπὶ 
Ἠδργηι. απποῖ. 348, 

187. οὐδ᾽ ἂν εἷς Ρ»το οὐδεὶς ἄν. 
ν. Ὠθκου. δὲ Ὑμπιογα. ρ, 556., 
Κορη. δὰ συϑρου. ρ. 93, Ἐ'. 

188. οὐ βοῦν ἄν. πίολε εἰνα 
οίποῖε δέξεσ. ἀοὰ γθάππαδξ 8] ΓΘ Υ πὶ 
ἂν: νἱᾶ. Ηδγιη, δὰ ρου. δπποῖ. 
289. - Ἐπ: ,»,ΦΨαιστὸς ΡΥορτίο 
δϑὶ δαϊθοῖ. πεοία ἐγίεξιις δὲ σοπιτγηίχιε-- 
25.7.8 Ψψαίω: 588 ψαισεὸν ΡῬοπίτοΥ 
ἔδθσθ πὶ βαβδίδηξ., 1υ 6] Θοῖο ποηῖ- 
6 ἄλευρον (ξαγ]ηα ἰαυϊπα 664) νῈ] 
ἄλφιτον (Βογάδβοθα ρσορυ.). δγϑξ 
ΒΘΏΤ5. ρ]ωσοπέας ογχδίοιϊατές, οοπ- 
ἔδοΐδθ 6 ξαυϊηα, οἶθο, οι πε θυ ἀππι 
716] δὲ νυ] πὶ δαθοραηξ, βαθδοία: 

488 αιΐάθηι 108. α115 οἰ οσεδητοῦ 

ἃ Ῥαπρουῖριβ. ν. Ἐδϑυοι., ϑ8ι18., 
Εἴνπι. Νῖ,, εἰΐαπι Εοδϑῖ5 Οεοομ. 
ΗΙρρ. ν. ψαιστὴν μάξαν (Ρ. 688.) 

1410. δήπουϑεν, δηλονότι, 5εῖ- 
ἠίοθι, μὲ ορίποτ. νι ΒΥ. ΕἼ5ΟΠ. οἷ, 
4ποὸ5 ἰαπάδηξ, σγαπιπιδίϊοοβ, Νῖοο- 
γὶπ τ. 180. Ῥίενϑβ., ΤΊ πηαθιιπι Ρ. 79. 
10 ͵ ΄χα 6 ΒΕ ΒΏΚοπ., ἤευο., ϑυϊάδχῃ. 

149. καταλύσεις, ἀφανίσεις; 
καταστρέψεις. νι, Ἐ, 

148. φήμ᾽ ἐγὼ, τεοΐε, τιὶ 96. Ἐς 
144. Ῥίπάατιις 48 Οὐϑε5 ΟἹ, 14, 

5. σὺν γὰρ ὑκμῖν τά τε τερπνὰ καὲ 
τὰ γλυκέα γίνεται πάντα βροτοῖς. 
ΟοΟΠΙραγαν Η. 7οβ55. ΕΡμοπι, 76π: 
1818. Ρ. 443. --- , ,λαμπρὸν αἰοὶ- 
ἴὰγ ἀθ οπιηῖθιιβ, 486 χπαρπίγοα 
δι δὲ ἐμεμίθπεα, 564 ἴῃ ΒΥΙΠ.ῖ5 
6 νϑϑβεϊθιις δὲ θρι] 5... Β'ὶ 
. 148, 8.: τὸ ἔσως ἢ δεστακτεκον, 
ἢ ἐπίσης τοῖς ἄλλοις. Β.: »κἴσως 8: 
Οτνραγα, ΜΠ ηΐου. δὲ ΕἸβοι. δχρ]5 
οδηΐ ἐπίσης, ἀεφμθ μὲ αἰϊὲ; αἱ 
ϑομδοίεσ. δα Γοησιηι Ὁ. 3557. 5685 
διὰ Ῥουνα]ραῖο ΘΟοΙρὶ 70 6ῖ, 5ἷο ἰᾷ- 
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ΧΡ. καὶ τάς γ᾽ ἑταίρας φασὶ τὰς Κορινθίας, 

150 ὅταν μὲν αὐτάς τις πένης πειρῶν τύχῃ» 

οὐδὲ προσέχειν τὸν νοῦν" ἐὼν δὲ πλούσιος, 

τὸν πρωκτὸν αὐτὰς εὐϑυς ὡς τοῦτον τρέπειν. 

ΚΑ. καὶ τούς γε παῖδάς φασι ταὐτὸ τοῦτο δρᾷν, 
- »" « 9 

οὐ τῶν ἐραστῶν, ἀλλὰ τἀργυρίου χάριν. 
2 ᾽ 

455 ΧΡ. οὐ τούς γε χρηστοὺς, ἀλλὰ τοὺς πόρνους᾽ ἐπεὶ 
αἰτοῦσιν οὐκ ἀργύριον οἵ χρηστοί. 

ΚΑ. 

ΜῈΡ᾽ 

τί δαί; 

ὁ μὲν ἵππον ἀγαϑὸν, ὁ δὲ κύνας ϑηρευτιχάς. 
ΚΑ. αἰσχυνόμενοι γὰρ ἀργύριον αἰτεῖν ἴσως 

ὀνόματι περιπέττουσι τὴν μοχϑηρίαν. 

γτάθηι πιὸ γ8 πὶ οοτέδτι ἀδηοίοὲ (ργο- 
{ξειο}ὺ; ἀυϑπὶ δάνθγθ] νίηι Ρ]ατ]- 
Βυι5 Θχθιρ}15 δαβίγιχιξς. “" οἵ, Θο μη οῖ- 
ἄογ. Ἰοχ. σύ. ΠῚ ν. Επγῖρ. φιοααθ 
ΑΙς. 988. χρόνῳ δὲ καὶ σύ μ᾽ αἵνέ- 
σεὶς ἴσως ἴῃ ΥΘ ταϊηΐηιθ ἀπ 18. οἵ. 
ἀηΐτα 558. εἴθ. 56 νβ]]θηὴλ ἐδπΊθη 
δχρ ϊουΐσβοι. ἀοουββίιηιι ϑομαθῖο- 
χιιβ, φαΐ ΠΟΥ Ροβ51}, ταῦ νοχ αἰσιιη- 
αὰθ Πουαπι, {ογέα586 οἵ ργοζδοίο, 
β'ρηϊποεῖ, 4π86 νἹθθηΐαῦ 65ε6 Ρὰὰ- 
δηβηῖία, δαυϊ ἀθπὶ 1 ΎΘθι15 σου ϊβ δαΐ 
να] δα νου βιπα 1] 1}0115 τσ ρΥἱ ρα 6 πὶ 
ἴσως ῬεΥ μείωσιν ἀπαπάδηη, {ιι86 
ποα οατοῖ Αἰτῖοα πη ΐταΐα : σαθηι- 
δαἀπιοάττ οἱ σχεδὸν ἀἰοΐ 5016. ΘΟ Ρ. 
ΕἸ. 569. εἰ γὰρ πέφυκα τῶνδε τῶν 
κακῶν ἴδρις, Σχεδόν τι τὴν σὴν οὐ 
καταισχγύνω φύσιν. εἰ ΤΎΔοΗ. 48. 
σχεδὸν δ᾽ ἐπίσταμαί τι πῆμ᾽ ἔχοντά 
νιν, οἵ. 856. πεαιια 85, γ1}15 5 ϑηῖ- 
Ποαι]οη5 δδὲ ὧν ραγίΐαϊα 1 θχθη- 
Ρ]18 11115.) φι86 ρσοίαϊ! ιν ΝΜΙδ ἢ, σοὺ. 
δΥ. ὃ. 598, ο.», 1015 8114 πὸ5 δά- 
αἸαάϊπηιδ 1 ἀηποὗδ.15 δα Επιγίρ, ΗΕ], 
545. οεὲ Ιοη, 793. οἴ, Ἰπῆτα υπουῖία 
δὰ 418. ἀ6 τικιῖ1 τοῦ δοκεῖν εἶναι. 
Ἠδρδὶ εἰ Θευπιαηῖοα ᾿ἰησια εἾι5- 
τηοαϊΐ νοσηθι]α υἱε]οίολε, [α5ὲ, το ], 
εἴα, ἀπ1ΡῈ15 ατιιη ταῦ, «αἱ αἰϊ αι 
ἀἰοὶ γΟ] πα: δἷπθ 1η] γα ρυθθβθι- 
ἀππιηι, διξ 114, ττὸ Υοβρομβίοηϊ δἷ- 
46 ἀυ)᾽ταιλοηϊ το] φιαίατ Ἰοοιι5. 
Ὧθο αιϊααιαπι ρτδεΐγασίθ ν6] πᾶ- 
δᾶγθ νοὶ δἰβγηιασε νἱἀθδηίασ. εἴα 
ἸΡΊΓΩΥ μα γράάαβ ᾿ἰσθῖ: «νοὶ 5 απ 
ἈἘείολέλιπι τσοὶ ρεύγαςλ, ἱ, 6... ἴοτ- 

ἴα856 41 1116, απΐ τη6 νϑπαϊαϊ, 
ΠΟῺ ογαΐ αἶναβ. οἵ, 959, βϑηβὶς παθα 
6Χχ ραγίβ Η. νοββίαβ 1, 1. δὰ 148. -- 
αιοὰ δα ρυϑίϊα βϑύνογαπι Αἰ θμῖ8 
αἰἰηθὲ, Ἐς ἰ1ο5. 10. τη]Πη15 6111 50- 
1195 6556 πιοηδῖ, 81105 ὅ, 1105 
αἰι3»115., 81105 δἰϊδπι. αἰ πη] 18..}. ας 
ἀθ τῷ Ἰδιιάδὺ Χοπορῃ. θη. δοοῦ» 
2.5, 3. οἴ. Νιδοπίδηιας ἃ α, 6. 
5. ἸζόρΡΕΙο δαϊέι5 ΠΡΕΥ σόσπι. Απ- 
εἰσυϊεξδίν συ, ρᾶρρ, 866. 5641.) εἴ, 
4πθπ ΡΒ». Ἰαμά αν, 1. Ῥι δ το πηθίθυὶ 
Οὐτδολ. μ. Ζωβεαπά ἀἰον δκίανογοι την 
Οτίεολεοπίατι Ρ. 79. 56αα. 

149. ἐπίσημοι ἐν Κορίνϑῳ ἕταῖ- 
ραι μνημονεύονται Παῖς, Κυρήνη, 
“Μέαινα, Σινώπη, Ιυῤῥίνη, Ζικιώ- 
νὴ δῖο. 

150. πειρῶν, πειράζων. 50111- 
οἰΐαη5 δὰ βίαρσιμ, οἵ, 1062. 

151. οὐδὲ -- νοῦν. οὐ μόνον 
-“ ᾽ , 3,23 5.κ 
ὅτι οὐ προσδιαλέγονται, αλλ᾽ οὐδὲ 
ὁρῶσι σχεδόν. 8. 

158. πόρνους,, ῬιιθγῸ5 πιουῖζο- 
Υἱοβ. ἐπεὶ -- χρηστοί. Ἰτομία. 
οἵ, 5644. ᾿ 

166. -τί δαί; «οἴ, Β. 185. 
157. ἵππον -- κύνας 8ῆη0. 

0 ὮΪ ἀρροίθθαμέιγ 40 δαἀο]θβοθηι- 
Ῥιι59. 41 νϑηδιϊοηῖθ 5. Θχοσσθθδυ- 
τγ 80. αγδθοος οὐ Βοαη. ν. Γοσεηῖ. 
Απάγ, 29, Ξθηιι., Ηογϑῖ, Α:. Ρ. 162. 
βου, ς ̓α Τ΄. οἴ. Ῥεΐσομ, δᾶ, Ρ]δη- 
τίη. 8, 1596. ρ. 88. 

159. περιπέττειν φτορτία α!- 
Ομ ΩΥ Ρἰβίουθβ, 4] ἔεγπη δ πἴθπι 11) 
οοη ἑοἰοι ἀ15 ρϑῃΐθιι5 οι ζατῖπδ ἴϊα 
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160 ΧΡ. τέχναι δὲ πᾶσαι διὰ σὲ καὶ σοφίσματα 
ἐν τοῖσιν ἀνθρώποίσιν ἐσθ᾽ εὑρημένα. 
ὁ μὲν γὰρ αὐτῶν σκυτοτομεῖ καϑήμενος, 
ἕτερος δὲ χαλκχεύει τις, ὃ δὲ τεχταίνεται" 

1668 ΚΑ. 

Ὁ ἐν 

ΚΑ. 

ΧΡ. 

ΚΑ. 

γναφεύει γ᾽... 

ὁ δὲ βυρσοδεψεῖ γ᾽. 

ς ὁ δ᾽ 
ΠΔ4. 

ὲ χρυσοχοεῖ γε; χρυσίον παρὰ σοῦ λαβών... 
«λωποδυτεῖ γε, νὴ 41, ὁ δὲ τοιχωρυχεῖ. 

ὃ δέ γε πλύνει κώδια. 

ὁ δέ γε πωλεῖ κρόμμυα. 
ἁλούς γε μοιχὸς διὰ σέ που παρατίλλεται. 

" , Π κκς, , ΄ ! 
οἴμοι τάλας, ταυτί μ' ἐλανῦανεν παλαι! 

170 ΧΡ. μέγας δὲ βασιλεὺς οὐχὶ διὰ τοῦτον κομᾷ; 

οοιππηλϊβοθηξ δὲ σοπξιιπδαηξ, τι Π ΟῚ 
δρρϑγεαὶ (νὰ, 5. Β.. 1.): ἀδίη 8 46 
115. 41 Υὸπὶ δἰ χαπι ορίθρτιπέ οἷ 
οσσα]ίϑηϊ 8118 απϑάδηι τὸ; 166Πὶ 
4ιοα περικαλύπτειν. νἱᾶ. 8814, 1ῃ 
περιπέττουσι. Ἐ᾿. οἵ, ΘοΗ ΠΕ οΥ] 16χ, 
ὅτ. ἢ. ν. --- τὴν μοχϑ. ΠΠΡΕγα- 
16Πη1 «π8 6511}. Ρτοοδοϊέθηι. 

160. εἰβὶ σοφίσματα ἴετα α1- 
Ομ ἀγέεδ, 7α[αοίας,, ἰάταθὴ Ἡ. 
1. 5 πὲ ἐχενοτχιῖα, σοπεπποτιέα, ἸΏ αἰτϑηι- 
46 Ραγίθῃι, δἰ αἰ1Π18 δὲ 1ππ}1]18. 
Ἑ ὃ. νῖάδ 5Ξβ6ᾳ. --- παθο π5ὰ8 δὰ 
169. ΟΒγθμν]ο ἐγ] θα  Ὑ ΠΗ 
ἴῃ δα, δηταιῖΐβ. 8111 Δ]16Υ. ΠῸ5 
5ΘΟΙ ΠῚ βιηλι5 Βοη] 6] πὶ δὲ Ῥοσβο- 
χη, τ] ἴοι] δῖα δὲ ΒΟ. ]18, 486 
Ἰπδιιπξ 1ῃ ψοϑύβιριι 165, οὲ 168,, 
5ΞΘΥΥῸ “π|8πὶ ἀΟΙηΟ αἸρσηΟΥα 6556 
ΑΥΡΙΪΧαΙ, οδάθηι ἀθ σαιιβα χϑοΐθ, 
16 Ἰπαῖοθ, ΒΥ, ΟΔΥΙΟῺΩΙ Δαἀβουῖρεῖς 
νεῦρα ὁ δέ γε πλύνει κώδια 166., 
«πιοα 5Ξϑύν1]8 οὐποίαι (ν14 6 ἰπίοχρρ. 
δα Ἐφ. 401.) ἃ Ξοῦνο ΘΟΠΙΠΙΘΠΟΥΔΤΙ 
σομβθηΐθηθιπι δδὲ ; οὰἱ οἱ || ὁ 
δέ γε πωλεῖ χρόμμυα τιϑσὶβ οοηνο- 
ΤῈ Ρυϊΐανὶ ατιϑηὶ ΟΠΥΘΏΙΥ]Ο, 411 
486 ἀἰοὶξ, θᾶ ΟΠΠ]8 ΟἸσΉ δ΄ θη 
΄ιαηάδλη Παρθηξ, {τ αδβεται 
βιιη ΞΘΥΠΊΟΠΘΒ ΞΘΥΎᾺΪ παρῳδοῦ. 
οἵ, ἀπη. δὰ 183. εἴ ᾿πρΥϊηλ15 8, δα 
190. 

165. λωπ. κλέπτης ἐστὶ συλῶν τὰ 
ἱμάτια. τοιγ. τοίχους οἴκων διο-- 
ρὕττει, τὰ ἐντὸς τούτων ὑφαίρεσϑαι 

σπουδάξων. »ο]. Ῥατγίδ. 7) πτηΐα ἔι- 
ΥῸΠ σΘ ΠΟΥ͂ ΤΠ] ΘΠΊΟΥΔΏ ΠΥ ἃ ΧΘΠΟΡΗ. 
Μεπι. ϑοου. 1, 2, 62.““ Ἐ, 

166. γναφεύει ΤΩΘΙΏΒΓ. τος. Ῥατίβ., 
Τήποο]η., ΒΥ, 8111 κναφεύει, ηποᾶ 
εβδὲ νϑίβυϊβ Αἰΐσαθ α]δ]θοῖ, «8 
αὐαηἰτι ΤΥΘΡΊΟΙ , ΠΕῸ ΠΙΘΕΤῸ 8648 
σοησταϊε, να, ΒΥ. 51]. Ῥαγί5.: : Ἂν α- 
φεύει. διὰ τοῦ κνάφου τὰ ἱμά- 
τια καλλωπίξει. ἔστε δὲ χνάφος εἷ- 
δὸς ἀκάνϑης. 

167. βυρσ. ἕτερος δὲ τὰς βύρσας 
ἕψει (πιο δεψεῖ). λέγονται δὲ βύρ- 
σαι τὰ δερμάτια τῶν βοῶν. ρα]. Ραγις5. 

168.Ὀ. παρατ. Ῥοοθμπα δαμ]έθσγο- 
Υὰη1,) (6 484 νἱθα βουρίοσθες Αη.- 
ἐἰχυϊταῦησ σΥ., Ηεϊπαοτῖ. δα Ηο-- 
ταῖς Θαξ 1, 9. 99. ἘΠῸ: 

170. μέγας δὲ βασ. τοχ Ῥεοτ- 
ΒΘΥΠΙΠΠῚ, 4 ηὶ οἰΐατη βασιλέα εἴ ἃ 
Τιαιτηῖβ χόσεπι ἈΡΡΘΙ]αΥΐ πτοπϑὲ Εἰ 
κατ᾽ ἐξοχήν (γ. Χαπορῃ. Μέεπι. ϑοου. 
ά͵ 2, 83., Α5 65. 8, 8., Νερος Αρα65. 
9᾽, 1): δπιαπαυθπι εἰ βδίσερϑθ 81- 
ἀϊαηΐ βασιλεῖς, νοϊαξ ΑΘΞοθΎ!. ΡΘΓ5. 
9ά.: ἤδη βασιλεὺς σοπογαΐμη ἀἱοῖ- 
ἴῸΥΓ ργϑεΐθοϊιι. σὰπὶ ροϊδβίαϊα δὲ 
Ἰπιροσῖο. (ἢοπι. Οαγϑ5. 1, 994.) 
οδἴθσιιπι τὸ χ ῬΘΥΞΑΥΩ, ἐππὶ ξιϊξ 
ΑΥΪΆΧΟΥΧΘΒ Π{. Μηθηιοα. Ἐ δ. 8.: 
-- κομᾷ δὲ εἶπεν, τουτέστι σε- 
μνύνεται τῇ περιουσίᾳ τῆς ἀρχῆς, 
ἀπὸ τῶν μέγα φρονούντων τῇ κό- 
μῇ. γγῦ8πι Αἰῃθηβ ποπηἶβὶ Βοπηῖ- 
ὨΙΡῸΒ ἰπροπῖδ δ Ὑἱτ]5 ΠΟπΠΟΥα 5 
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ΚΑ. ἐκκλησία δ᾽ οὐχὶ διὰ τοῦτον γίγνεται; 
ΧΡ. τί δέ; τὰς τριήρεις οὐ σὺ πληροῖς; εἰπέ μοι. 
ΚΑ. τὸ δ᾽ ἐν Κορίνϑῳ ἕενικὸν οὐχ οὗτος τρέφει; 

-- 

ΧΡ. ὁ Πάμφιλος δ᾽ οὐχὶ διὰ τοῦτον κλαύσεται; 
175 Κα4.ὁ βελονοπώλης δ᾽ οὐχὶ μετὰ τοῦ Παμφίλου; 

ΧΡ. ᾿γύῤῥιος δ᾽ οὐχὶ διὰ τοῦτον πέρδεται ; 
ΚΑ. Φιλέψιος δ᾽ οὐχ ἕνεκα σοῦ μυϑους λέγει; 
ΧΡ, ἡ ξυμμαχία δ᾽ οὐ διὰ σὲ τοῖς “Αἰγυπτίοις ; 

Τσοθϑὲ σουηδπηλ ὨΕΈΥΙΥΘ. --- οἵ, 568,» 
ἩεβΞυοΗ. Εἴγηη. Μ., 8.16.) Ῥδυίζοῃ. 
ἴημα. ΑΘ]ΐδηὶ ἢ, ν. “" ΕΒ. 

171. δεὰ τοῦτον, ῬΥΟΡΊΟΥ Βτπο 
Ῥ]ιξαπι, 1. 6. ΔΥΡΘΩΪΙ οδιι58. τ 
διιξεγαΐ ᾿πιογοθᾶθπι ΘΟΠΟΙΟΙ 8611, 
τὸ ἐκκλησιαστικόν : νἱς Βι. 1392. 

178. τὸ ξεν. στράτευμα, Θχϑσοῖ- 
ἔμπα σοπαἀιιοίἐλπι., Ου}115 4111 τ]- 
11165 παρα νατξησ... οσδηΐ βχίϑυὶ οἵ 
Ῥαυθαῦί, ποῖ οἶνεβ; 4110 ΠΟΙΊ]ΠΩΒ 
ΒΕΥν5 ἸὨΘΗΪΓΙΣ ἴῃ ΑΥἸΠΘΏΪΘΏ 568, 
ΤΠ {118} ἰσηανοβ, 4 ΠΟη 1ρ51 ἴῃ 
ΘΙ πὶ ΡΥΟ  ΟἸβοθυθη ἑαυ, ΠΟΥ πιᾶ- 
Ἰουππι. 1ῃ 6111 51 επγ διιΐθπὶ ΒΘ] πὶ 
(ουϊπιμΐβοιιπι ει συμμαχικὸν, οοη- 
ΤΠ αἴιιπι οἸγπιρ. 96, 3... 1ῃ φιιο Β6110 
Αἰμθηΐθηβας Οοσϊ μι ΔΙ ρϑηξ ΡΥβδθ-. 
βἰαϊα. νἱάθ, σὸ5 ἰδπἀαηΐ, ΧΘΏΟΡΙ, 
Ηἰβὲ. συ. 4, 2., Ῥαιϑβδμ. 8, 9, 6.:; 
4, 17, ὃ. οοΐ. 
᾿,7,4, ὁ Πάμφιλος οὗτος καὶ ὁ 

Βελονοπώλης (βελον. ΞοΥθΘηαππι 
6556 οϑηξεῖ Π.Κοσυιιβ, 1. 6. 86. 1} 
φαθπάδτμα νη λουε πὶ να] 50 ΘΟΒΤΙ]- 
ἴατη : οὐ ἈΒΘΘΏΓΙΟΥ.) ἀμφότεροι δα- 
νεισταὶ ᾿Αϑήνῃσιν. --- (ἄλλως) ὁ 
Πάμφ. δὲ δημαγωγὸς ἣν οἱονεὶ πο- 
λιτευύμενος ; καὶ ἔχλεπτε τὰ τοῦ 
δήμου, ὡς καὶ Πλάτων φησὶν ᾿4ω- 
φιαράφ" καὶ νὴ εἴφ᾽ (ἃ Πάμφε- 
λὸν γε φαίης κλέπτειν τὰ 
κοινὰ, ἅμα, τε συκοφάντην. 
(Ξουῖρ. κοίν᾽, ἄμα, υἱ Βὶ 51πΐ 9 νοὺ- 
518 ΘΡΥΏΘΤΙ., Οομβίϑηϊθϑ ΕΧ Ὁ ἰάτη- 
5 Βυροτοαί.) οὗτος οὖν ἁλοὺς ἐπὶ 
κλοπῇ τῶν δημοσίων χρημάτων 
ἀϑρόως ἐξέπεσε δημευϑεὶς. ταύτην 
δίκην πεπονᾶῶώως. τινὲς δὲ τὸν Βε- 
λονοπώλην (βελον.) παράσιτόν φασι 
τοῦ Παμφίλου" δυστυχοῦντος οὖν 
τοῦ Παμφίλον ἀνάγκη καὶ αὐτὸν 
συνδυστυχεῖν αὐτῷ. ὃ. ἀθιιδρορβίπι 

Σιιῖϊδ5θ Ῥδηιρ ἢ] πὶ νου 51 11}1π5 δϑὲ 
Ῥτορίθυ Ἰοουπι Ῥ]δέοπῖβ, 4υΐ αιιθηι 
συκοφάντην αἱοῖξ, ὨΘΠΊΟ 4118 6556 
ν] ἀδι ιν φυαπὶ ὁ βελονοπώλης. αιοά 
ῬΔ]ΙΠΘΥΪΟ ΡΪδοοῦ Εχούο. 786., ἴι- 
1611Π101 ῬδιηρΡΉ]] πηι, ἀιισθπὶ ἀτι6- 
ὩΪΘΗ 511... ΟἿ 115. ΟὈ5Θ5511η} 8 [.8- 
οοὐἀδθηιοη]Ἕδ 1 Αθοίηδ ἴπ518 (Χ6- 
ὩΟΡΆ. Ηἰκε, ρου. ὅ, 1.). ν6] ρυορίβσθι 
ΠῚ) ν᾽ θίμΥ Χο ατὶ Ροββθ, ᾳιοᾶ 
14 δοοιαὶ οΟἸγπιρίϑα 8 98., οἴπι 
Πδεο οοιποράϊα ἰξθυπι δαΐτα ἔπους 
οἰγτιρ. 97, 4. --- ἰπ46 ἃ νϑύϑβιι 170, 
Ἰ54ι16 δα 180. ρουύβομδβ ἴα ἀϊϑίϊη- 
ΧΙ Πλι5, τὰὐ ἑαοΐιτ οϑὲ ἴῃ δαα, δη- 
τϊατιῖ5, τηουιτι αἰ νυβουλη ἀομπ 
Εὖ 56Υν1] οὐΐδηι ἴα αΡῖΐα Υϑίιο 6. 
οἷν δῃηποῖ. δα 160. 

176. ᾿γυῤῥδιος. ᾿ἀϑηναῖος οὗ- 
τος ἐπὶ “μαλακίᾳ τοσοῦτον “διαβάλ-- 
λεται, ὡς καὶ πορδὰς ἀφιέναι. καὶ 
εἰς ϑρασύτητα δὲ τὸν ᾿“γύῤῥιον 
κωμῳδοῦσι. πέρδεταει δὲ στρη- 
νιᾷ πλουτῶν. 8. ΥΠοίοῦυ 1βἴθ, Ὡϊ 
ξαΐμου, 46 φῃο Β. 883. ϑδεαα. 

117. Φελέψιος. οὗτος πένης 
ὧν λέγων ἱστορίας ἐτρέφετο. τερα- 
τώδης δὲ καὶ λάλος Ἐν τύπῳ 
ὡς Πλάτων ὁ Κωμιχός. 8 . δῖα α5 
(ἢ. ν.) ϑυιθῖῖ, ποίασὶ οἴη ΔΒ δπείς- 
488 οοπιοοαΐαο Ροδεῖ5 ἐπὶ τῷ με- 
ταξὺ τῶν δημηγοριῶν αύϑους λέ- 
γεῖν, οἱ 40 1ἰϑάάθμπι Ρβυβι τη ρὶ εἰς 
πανουργίαν οἷο, 71) ωμζετ. 

178. Ὠϊξίουία ορϑβοῖισα. 55Π0]1184-- 
βίθῃ, 1116 ΠΑ 18 ταίϊοιθ ἰθηρο- 
χἱβ. ΟΠλπΐα ὨἸΐϑοοΥ αἷὲξ ΠΏΚΘΙα8, 
151 ἔοτίθ 14, χυαοα ἀθ Ῥξβαπιπ1-- 
οἰο παγγαῖ (Ψαμμίτιχος χαλεπὸς ᾿ 
“ϊγυπτίων τύραννος καὶ σκαιότα- 
τος.) Βούσιριν ὑπερηχοντικὼς; οὗ 
καταψηφισάμενοι οἱ ἀρχόμενοι πρε- 
σβεύουσι πρὸς ᾿Αϑηναίους, διὼ σί- 
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ΚΑ. Ἐ ἐρᾷ δὲ Δαΐς οὐ διὰ σὲ Φιλωνίδου ; 

του ἀποπομπῆς ἀμοιβαῖον αἰτοῦν- 
τες, καὶ ἀμξίλιχτον ἄρχοντα τοῦτον 
ἐχβαλόντες. ); δὰ δἰταπι ψιθη ἄδπι Α6- 
Ἐξ. ΡΠ τοϑθπὶ Ρου ποδί, ΑΥΤΑΧΘΥΧΙΒ 
ΝΙποπιοπῆς ΘΘΟΌΔ]6ΠΊ, δὲ Ππῖσ, {ιθπα 
ἀθϑουθι 8., ΠΟ Π ΕἸΑΈΒΕ πα 1 56- 
μΪοὸ δὲ πηοτῖραξ, 46 στι0 Τϊοάοτγας 
14. 85., Ξεα 51πῈῸ πιθηϊΐομθ 15{1115 
ΑὐΠΘηϊδηβίπτι οππὶ ΔΟΟΥΡΙΠ5. συμ- 
μαχίας. οἵ. ἰδηιεηπ 6 οΥὐἵπι 611 
Βυ5 Αδρυρὶϊ ΚΥ Ἐββοπσῖαπι δά 
Ἰοδογιτα 15, 9. οἱ 29., αισπὶ 
Ἰηπᾶαὶ ὈΟΡγδθιβ. .. 46 ξγαπιθπῖο 
ΞΆΘΡ08 ΑἴΠπ6πδ5 8 ὑββίριιβ (ΔΕσΎΡ ]) 
ΤηΪ580 ἱπθϊοαὶ Ηδπιβίθυτιβ 5. ἵπ 
ἽΜ155. ῬΙαΐαυομιπι Ῥουῖοὶα Ὁ. 172, 
Ἐ, (667. ε4. Β 6151.), ᾿ἱοάοΥ. 1, 67., 
ΑἸοΙρηγοη. 9, 4. Ρ. 95ά. (896. 
ὑναρβῃ. ), ΗεοΥ ΘΝ. ν. Ροίπμου κρυϑο- 
πομπία, Αἴποη, 18. Ρ. 6586. 1). νε}] 
596, Β.. 8. δα ψεερ. 716.. ᾿ξ «πο 
πἰἰϊηδηὴι ΔΙ] δαἀατάϊςϑοθῖ ς 7Ζ)οὖτ-. 

179. ποη δἀάμποου, τοῦ ππα νοΥ- 
δου πὶ δυΐ βουίρειπι ΟἸΔΏΪΠΟ Ρτι- 
θη 8} ΑΥὙἸΙΒΙΟΡΗ8Π8,; δαὶ σογξθ τος 
Ἰϊοΐατι πὰ αὐτογράφῳ, ΡοΞίαιϑηι 
Ῥοϑβιιίίββοι 1116 8 (ΟΥ̓ π Π15. τπϑσο- 
ἐγϊοῖριιβ 149. οδὲ επΐπὶ Π86Ὸ τη81- 
ξαξῖα ταυτολογία; οἱ αυίΐϊάθηι ἱπ ΥΘ - 
16ν], ἤθο ἀ]ρηδ, 4186 1θγιιπι σομ- 
ταθυιοσοίασ. πὰς δοσθαϊξ, ᾳαοά 
ῬΒΙΟΗΙ αἰ σαοαιιθ πιθηϊΐο πὶ 1ης 
ἔγα 801., Ἰἰάψιθ ρῥ]πσῖρτ5. νΕΥΡ 15 5 
«πῖριι5. ΔΙΊ] πθπὶ ᾿Θοὐ5. μπ1 Οδιιδα 
μος. πα ΠΠΠπνασι δπἐθο  ἀθ τ ]Ριι8, 
θα 5β8η6 ΟἹ ΠΟΙ] ΤΟΥ͂ τορθυϊθηάτιπι, 
αἀξοσίρβίββθ ἄϊσαβ. πᾶτὰ 1114 149. 
ἴδπὶ ΑὙ]5ΓΟΡΠΒη8α “δτιηῦ απι8πὶ απι86 
χηαχίπιθ, πθὸ οορίϊαηάιιηι ὧθ οχ-- 
Ῥυαρσθηαῖ5. {πὸ 651 ἑατη 6} διιηΐ, 4111-- 
Ῥιι5 Ρ]ϑοθῖ αϑϑιιέιιβ ἰδίθ ῬΡΘΏΏΙ8, 115 
οουῖο ξαϊθη πὶ δϑὶ, Ροβιουου α6- 
ταῦ δἰ] ΟῺΪ ΒΑΡ 86 αἀάίξαπι 6558 
αἰ Ῥοδῖα, οἴιπὶ Ἰπα]οἱ Ὁ παΐητ5 γαὶθ- 
γαῖ βθηΐοῦ: πᾶπι ΟἸΥΠΙρΡ 815 απι]-- 
ἄοπι 9Ὁ, 4. ἤοπ δΔηΊρ᾽ 115 14 ΔΠΠ05 
γχιᾶῖα με 1, αἷς. νἱάβ Βγ. εἴ 8} 60 
Ἰαἀδίπαπι Ῥογίτοηΐιπι δα ΔΙ Δ πὶ 
ν. Η. 10, 2. ; ἥξεπι 918 00}511 501|- 
Βο]85 88 [θέσει ατῆ βΘΧι5 Π}ΠΠ1ΘΌΥ15 
ΑἸμθοΐβ ἴῃ ὙνΙΕΙα πα Μιις, Αἰτοο 
8, 9. δηποῖ. 93. τποσξιϑηι [1556 
Γαϊάθπι Δγομοητθ ΑΒΠΡαῖγο (εἴ. 
δηηοῖ. δα 115,). πιϑβοῖο απο διιοΐο- 

Υ6 Ῥυοαάϊαϊξ ΠόΡύδοιις, σποᾶ 5 νϑ- 
ΥὰΠ] Θϑῖ, σουίθ ἴῃ ΠΟΠΙΪΏΘ πι ΠΟΥ] ς 
ΠΙΡΥΔΥ ΘΥΥανθύπηΐ. δἰχαϊ Αἰπὸ- 
πᾶθ5 19, 7. ροξίχιδῃιν ᾿Ιαπάδν] 
Τ,γϑίατη αὐ ΐα οτγαϊΐοπθ οσουΐγα Ρἢ1- 
Ἰοπίάδμα (εα, Βοῖβκ. ἐ. 6. ρΡ. 38. 
ἔγαρη. 180.), 4τθπὶ Ναί θη, σοοΥ- 
ἔπ ΔΙΠΘΏ]ΕΠ56, ἈΠΊΘ556 ἀϊοιῖ οὔδ- 
ἴοτ- Ξ μνημονεύει. αὐτῆς. παῖ, 

καὶ ̓ Δριστοφάνης ἐν τῷ ΓΤηρυτάδῃ" 
μήποτε ὃξ κἂν τῷ Πλούτῳ, ἐν ᾧ 
λέγει ἐρᾷ δὲ Δαὶς οὐ διὰ σὲ 
Φιλ ὠνίδου; γραπτέον Ναῖΐῖς, παὶ 

οὐ Λαΐς. ψπα6 ᾿δσπ)θοίατα Κιυεβῖθτο 
ΑἸ Π5 48 ὨΟΠΠ11Ἶ115 Ρ] οι, ΠΕ Ὸ 5816 
Ἱπορία δϑῦ, οἷτηι ρυδθβοχίτι Ζ δὲ 
Ν ᾿πεουθθ πἰβοθαπέιῦ ποηππηπ- 
«πιᾶῖι ἴπ οοαά,., αὐ απηοΐαν θ΄. Π886-- 
ἔδτας Μεῖδξ, σῆς. Ῥ. 95.: ᾿ἶ51 φπιοα 
Ὧ6 δἷα συΐϊαθπι οὐ ταυτολογίας 
ἀἸςβο  νἹττ, Π6 ῬΒΠοΙΪα6 5.: Φε- 
λωνίδην δὲ οὐ τὸν ποιητήν (9ο- 
ὈΥΘΘῈ5 “ϑθοπη άπ Κ. ὑποκριτήν) 
φησι τὸν ἐν τοῖς ᾿Δφιστοφανε ἔοις 

ἐγ} ἐγραμμένον δράμασιν., εἷς οἵ 
περὶ Καλλίστρατον, ἐν τῇ ὁμωνυ- 
μίᾳ πλανηϑέντες" ἀλλὰ παιδιᾶς ἕ ἕξνε- 
κεν τὸν αἴσχιστον παὶ ἀπαίδευτον. 
κωμῳδεῖται δὲ ὡς εὔπορος, καὶ ὡς 
μέγ 'ας τῷ σώματι, καὶ ἠλίϑιος. Νι- 
κποχάρης Γαλατείᾳ" ἠδ ἑ τ᾽ (ἴοτε. 
δῆτ 6 Ὲ 801.) ἀπαιεδευτότε- 
ρος εἶ Φιλωνίδου τοῦ Μῖελι- 
τέως. περὶ δὲ τοῦ μεγέθους Φι- 
λύλλιός φησιν" ἥτις κάμηλος 
(ἔοτε. καμηλον)ὴ ἔτεπε τὸν Φε- 
λωνίδ ην: (ίοτε. Φιλωνίδην.) καὶ 
Πλ ἅτων δὲ Δαΐῳ φησίν" οὐχ δρᾷς, 
ὅτι Φιλωνίδην που τέἕτοκεν 
ἡ μήτηρ ὄνον. Τὸν Μελιτέα, 
πού ἔπαϑεν οὐδέν; καὶ Θεό- 
πομπὸς ᾿ἀφροδισίοις " ὄνος μὲν 
ὀγπᾶϑ'᾽ ὃ Μελιτεὺς Φιλονί- 
δης" Ὄνῳ μιγείσης μητρὸς 
ἔβλαστε τῇ πόλει. --- Β.: Βγ. 
ῬΒΙομΙαπὶ διπὶ, οομΐτα Δ 6 ΠῚ 
ΤΥ Βα 5 τα σμθπι, Βαρυϊδ, οχίϑιϊ- 
ταν Ῥοδίϑηι ἔτι1556., οἰ) 5 ἔαθτι- 
186 ρϑϑϑὶπι ἰϑιιθδη τ, οἰ 50} σα-- 
75. ἸΟΠΪπθ ἴρ56 Αὐἱβίορῃ. βδηδ8 
ΡΥΙπλπὶ Θα1α1}., Ἰάδθοαιθ ἃ ποϑέσο 
αἰνούβιιηι. νἱᾶ, ϑομννθῖρ Βδθιιβου. 
Αηϊπι. δα Αἴμοη, 7. Ῥ. 199. 
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ὃ Τιμοθέου δὲ πύργος ..- 
ἐμπέσοι γέ σοι. 

ΚΑ. τὰ δὲ πράγματ᾽ οὐχὶ διὰ σὲ πάντα πράττεται; 
μονώτατος γὰρ εἶ σὺ πάντων αἴτιος, 
καὶ τῶν κακῶν, καὶ τῶν ἀγαϑῶν, εὖ ἴσθ᾽ ὅτι. 

ΧΡ, χρατοῦσι γοῦν κἀν τοῖς πολέμοις ἑἕχάστοτε, 
188 

180. ὁ Τιμ. δὲ πύργο ς. --- οὐκ 
εἴασε (ΒΥ ΘΠ. ]ι15) εἰπεῖν δεὰ τὸν 
πλοῦτον ἐγένετο, ἀλλ᾽ ἐπήγαγε 
παρ᾽ ὑπόνοιαν (τὸ ἐμπέσοι γέ 
σοι. ἀρρατεῖ, πος ξογίβ βχοὶ 1556.) 
ἄλλως. ὁ Τιμόϑεος πλούσιος. ἅμα 
δὲ καὶ ὄλβιος ἀνὴρ, στρατηγὸς 4η- 
ναίων. τεῖχος οἰκοδομήσας εἰς το- 
σοῦτον ἤρϑη τῆς τύχης, ὡς τὴν 
δαίμονα ὄψει φαίνεσϑαι τούτῳ. 
καὶ ἐν ϑήναις ἕν εἰκόσιν ἐποίουν 
αὐτὸν κοιμώμενον οἱ ζωγράφοι, καὶ 
τὰς τύχας φερούσας αὐτῷ εἰς δί- 
κτυαὰ πόλεις, καὶ πορϑοῦντα αὐτὰς, 
αἰνιττόμενοι τὴν εὐδαιμονίαν αὐ- 
τοῦ. ἀλαζονευόμενος δὲ ἐπὶ τῇ εὐ- 
τυχίᾳ ὃ Τιμ. ἔφη μᾶλλον αὐτοῦ 
εἶναι ἢ τῆς τύχης τὰ πραττόμενα. 
διὸ καὶ ἠτύχηκεν ὕστερον, νεμεση- 
σάσης αὐτῷ τῆς τύχης. πολλοὶ δὲ 
Τιμόϑεοι κωμῳδοῦνται΄' νῦν δὲ τοῦ 
στρατηγοῦ μέμνηται, ὃς ὑψηλὸν 
πανὺ πύργον ἐποίησεν, οὡς πλού- 
σιος. 8. Οὐμοιβ ἢ]1185, ὧ6. οὐ]ιι8 
νἱΐϊα Ἔχροβιῖδ ΟΌΥη, ΙΝεροϑ, 60 ἰεπι- 
ῬΌΟΥΘ ἔΟΥΘΥΘ σοεριξ, οο] συ πηιι5- 
αἴι6 ἔιῖδ ΟἸγηρίαάθ 101. οἵ, Χε- 
ΠΟΡΙ, Ηἰξῖ. οὺύ. ὅ, 4, 64ά.; 6, 2, 
81,7 τυσδοῦ, δῖος 15, 50:, ϑι1085 
ν. Τιμόϑεος, Ῥαϊπιεγ. ἢ. 1. Ἐ, νο- 
οαρυηι πύργος γε] δοοὶρὶ ρο558 
τηοηδῖῦ 46 ΤΟΥΥΪ ΡΥΟΡΥΙΘ ἀϊοῖα, οἰΠ 
ΤΑΥΤῚ ΑΥ̓ΠΘΠΔΥΣ ται} {15 αἸ στ] οἱ 
Δαδυῖης ταχυΐθιι5, ατιὰ6 ἃ οἰνίριι8 
ΒΑΡ τα ρϑηίαγ (ν1 4, Μθαγβ. Αἴπρη. 
Ατὶ, 8, 11.); νεὶ] ἀθ ἄοπιο ργδο- 
αἴία οἵ ΤΠρυπηῖβ τπδρηΐϊποα, πὶ 
Ματςο. 12, 1. πος νευ ϑ π}111π5 νἱ46- 
ἴπγ, ποΐα Ζωγγὶα Παεξοεπαΐίαγια, 
4181 χποέεπε ῥχορίπφιμαπι πιεϑ δι 
αγάωΐδ ἈΡΡ61]1αὲ Πογαίτις Οὐ, 8, 29, 
10... ΟΡῚ να, δα εὲ Ἰπίθγρρ. ο. 
ΘΟμηθί θυ} Ἰοχ, συ. ν. πύργος 4). 

ΛΕΙΒΤΟΡΗΛΝΕΒ Ἰ. 

ἐφ᾽ οἷς ἂν οὗτος ἐπικαϑέξηται μόνος. 

182. μονώτατος. “υκοῦργος 
κατὰ “εωκράτους (ες. 90, 16)" το ε- 
γαροῦν μονώτατοι ἐπώνυ- 
μοι τῆς χώρας εἰσί. ϑιχιέ. μο- 
νώτατος ὡς αὐτότατος (88.) 
πέπαικται. Βιαν. Ἰερὶ τιοπϑὲ Β6. 
πος νοοᾶρ. εοἰΐδπι Εἰχαϊῖ, 851. οἵ 
ΔΡ. ὙἸΠοοοΥ, 15, 137. .,864, Ηε- 
ΒΟ. ἢ. ν. 205 ΑἸ Π1115 δγιξῖρ᾽ τι 
αἰϊοῖτι. σαπξ αἰίοῖπ. “4 Ἐ΄., αιιθηι 
ἸΏΡΥ 115 σου πιθοῦ Β. ΑὨ]πι- 
δᾶν, δὰ Ὑε11ου. 2. Ρ. 111. 

183. εὖ ἴσϑ᾽ ὅτι ῬΕΥ 56 αϊοϊξιιγ, 
τὶ εὖ οἶδ᾽ ὅτι (834.) σάφ᾽ ἴσϑ᾽ ὅτε 
(885.) οἷ ϑ᾽η}11α, 486 Υϑοθηβθ 
Μδῖη. ρυ. δύ. ὃ. 618, 6. --- οοαᾶ. 
ὯΟ5. 5θοιεϊ Νῖ55. 3 {υἱρθυῖηλι15. πᾶ ΠΟ 
ΟΥ̓ Ομ 6 πὶ δυΐομΐ απ ΡΥορίαυθα 
«πο νουϊβίτ]]6 ποῖ οϑὲ, αουη- 
Πτα Ἰοοοβο αϊοῖο ἐμπέσοι γέ σοε 
αἀα 1 41556 βευΐα ἰδία τὰ δὲ πράγματ᾽ 
εἴα. ; ἔπ} ΠΙΘΧ]Π16 ΠΟ ΟΡ Ο81158111, 
α4ἴα 486 184. αἹοιιηΐαν Β6116, 6ο- 
ΤΠ τηθηΐο φγανβδηα πδα 46- 
οϑὲ βϑύνὶ ρϑύβοηδιῃ, ἀδθοθὲ ἀοι)]ηϊ. 
οἷνί5 ΑἸΠΘΗΙΘη5ῖθ: 26 ἀἴοδπι, 61- 
Υἱτθπὶ ααδη δι 5ΘΥΠΠΟἶβ 1. 60 
βἰἴδηι 6556, απο 146πὶ ΟΒΥΘΠΎΥ] 15 
Ῥυϊιαπι. Οδυίομοιη, ὅθ 5αΡ 10 
ῬΙαΐαπι 8]]Ουϊταῦ 1π να] σα 15. 11- 
ὈΥΪ5. ὩΠΠ 6, ΟἿ 5515 ΘΧΘΙΊΡ115) 4186 
π]ο]θδία 6586 σοθραύπην ΘΟΙΊ]ΠΟ, 
γθΠῚ ἴρϑϑιι αἰοίς βούνιιβ, Ἰΐααιιθ 
ΟΥ̓ΔΊΪΟΠ 6 ΠῚ 5ι18 πὶ σΟΠΟἸπια1:, 

184, ἑκάστοτε Ἰάδπι νϑϊ]οῖ ἴῃ 
Ιηρσια Αἰποουαμ, σιοά πάντοτε 
ἂρ. Ὀδῖεσος Οτάαθοοβ. ν]0α, Ῥῆγυ- 
ὨΐΘΉ, Ρ. 38. οὐ Ὑποπι. Μίδρ, ν. πάν- 
τοτε. Ἐ. οἵ. 814. 

186. ἐπικαϑὃ. ἀπὸ μεταφορᾶς 
τῶν ξυγών᾽ καϑέζεσθϑαι γὰρ τὸ βα- 
ροῦν λέγεται. 8. 510 δϑίεγε 8Ρ. 1μαἴ, 
ἀϊοίϊταν ΠΡ γα, 486 τ Ῥοπαεχβ ἴη- 

ἢ 



1γ8 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ἐγὼ τοσαῦτα δυνατός εἰμ εἷς ὧν ποιεῖν; 

καὶ ναὶ μὰ Ζία τούτων γε πολλῷ πλείονα" 
ὥστ᾽ οὐδὲ μεστός σου γέγον᾽ οὐδεὶς πώποτε. 

- Α Α 

τῶν μὲν γὰρ ἄλλων ἐστὶ πάντων πλησμονὴ, 
ἔρωτος... 

ἄρτων... 

τιμῆς... 

5 φιλοτιμίας... 

δεοαιβ] δίθτη πὰ ΑἸ ούατι Ρατέθπι 
νογρῖϊ, ΤΙΡῚ11. 4, 1, ((. 6. Οᾶγπ,. 
8 Μ6855.) 41. 56εᾳιι. (ὕωδέία ρατὶ 
Ῥτεπιίέμτ νϑἰμεεῖ ιτίσι μοπάθγ6 ἐπὖγα; 
Ῥγοπα πθὸ ἤαο μίμε ρμαγίθ δϑάθὲ, 
γιέ δωγρὶέ αὖ Πα.) Ἀ. - 'μόνον 
ΕΧ ὑπὸ Βᾶν. δαϊαϊδ Τηνεύῃ, βθᾶ 
Ῥιδοβίδί, φαοα 1 ΟἸΠΠΙΡι15. 41115 
ΠΡ Υ]5 θϑῖ, μόνος. δα θπι νυ] δΐδ5 θϑὲ 
1049. εἴ. δομαθίοδυ. Με]. οὐ. Ρ. 19..Β. 

189. παρὰ τὸ Ὁμηρικὸν 4.19; 
686.) πάντων μὲν κόρος ἐστὶ 
καὶ ὕπνου, καὶ φιλότητος. 
8. Επηάθηι Ἰοοι πὶ τ δροχῖς ῬΙημάα- 
ΕἾΤ ἾΝ τι, 7, 78. (χόρον δ᾽ ἔχει καὶ 
μέλι, καὶ τὰ τέρπν᾽ ἄνϑε᾽ ᾿ἀφροδί- 
σια.)., ὍὯΡῚ νἱᾶ. Ηδυῃ,, οἱ ὑν8κο- 
ΤΠ 61α. 8 Μοϑβοῇ. ἅ 171: (ὅτε δή 
γε καὶ εὐφροσύνης κόρος ἐστί.) ΒΕ: 

190. ὸ δοῦλος λέγει τὰ πρὸς τὴν 
γαστέρα, πρὸς τὸ ϑυμῆρες τῆς χωμ- 
δίας ταῦτα τοῖς ὑπὸ τοῦ δεσπό- 
του λεγομένοις σπουδαίοις παρα- 
πλέξας. 8. οἵ, δ. δα 160. --α μου- 
σικῆς. ΛΟ ΠΠ]ΟΥΑ]165 γία5 βθηθ- 
ΥΑ πὶ, 488 πὶ ηΐ βοτάθβηϊ, 568 
ΤΠ ΔΙ 5] ΘΔ ΠῚ ΡΥΟΡΥΙΘ αἸοΐδπι, 1. 6. ἃγ- 
ἴεπιὶ νοῦ δὲ ΠΘΥΝῚ5 σδμθΠμαὶ, 1π- 
16] Πρ θη άδπι 6556 πηοποὶ Εἰ, ατι8πὶ 
δυΐθηι ἱῃσθηϊΐ 80. σύδθοοβς αἶβοθ-: 
Ῥαπὲ δἴψιιθ βχϑθυοθβδμῃΐ. νυἱᾶ, ἰπᾶθχ 
δα ἃ Εν Αθϑο μι μῖθ ϑόοοσ. ν. μου-" 
σική. »7τραγήματα 5ιπὲὶ ΒΕ]]αυΐα, 
ΟΠΊΠΘ ΠΒη588 δθοιῃ δ 6 ΘΈλι15, γε ]- 

μουσικῆς... 
τραγημᾶτων... 

πλακούντων... 

ἀνδραγαϑίας... 
ἰσχάδων ... 

εἰξδ Ποῖ. ἔβθαθ, ροηιᾶ, Π11665, 
ΤΥ τ θδ 6688, Ρ]θοδηΐαε(θθ1. 56648:), 
4086 ἴδπιθη ἢ, 1. αἰ δ: απ ΠΣ 8 
τραγήμασι, δι ἀἸσοσῖθ ΟΣ ΠΥ ΘΗ ΓΤ, 

418 αΥ1ο που Β6]]ΔΥ σαι ΘΘΠΘΥΘ 
Ἰηργΐη115 ἀοΙ θοίαθαίασ. ν. ΟΘΕ]], 6, 
18.: 18..11.: ἩΜΌΤΟΡ. ὩΣ 1Ὲ- τπ- 
ῬΥϊπιίβαιιθ Αἰποη. 4, 6. Ρ. 138.: 
14, 19.«ἐ -Ξ Ἐς 

191. πλακούντων. ἈΑἴπροη., 
ππποίδηϊ Ε., 14, 18.: εἴρηται δὲ 
(πλακοῦς) Ἔτι ξλλειίρεν τοῦ ἄρτος. 
Ἐς :’  ΘΏΠΕ Ρίασοπέαθ, 108 σοπΐε- 
οἷα ἔευγβ 6 ἕαγίηδα 5116 πθὰ., σᾶ560 
εὐ π16116, 118 αἰοία,, σαϊα γϑίοσαμϊ 
ξουπιδῖι Τα ΡΠ] ΑΥτιπ,. ̓ εἴοςς. νει. πλα- 
κουντάριος, Ρίαοοτιέατίμϑ, αμίςίατγίιδι 
δύδηΐ διυιΐθηι 1 ΠιΠ 6 Υ8 Ρτορέπιος- 
ἀτιπιὶ Ῥ]οθηΐϑυατι ΡΘΠΘΥα; ΡΥϑθοῖ- 
Ρία Ρογεθαιῖαν Αἰμπθη. 14, 12, 
5ε4η.“ ἀνδραγαϑίαν Ἰάδιι χθοΐθ 
Ἰηϊουρυθίαιαν ᾿διιάθηι νἸγ 15. οἷι- 
715 Ἰδτια]5 Ἰἀ θη θη ἐπ αΐδθ. ἰδθ-- 
αἴπι ΟΑΡΟΥΘ πῸ5 Ροΐδβδῇ, ἰρϑβίτιβ 
Υἱγε 8 ἀοπ ΡοΐΘϑί. Επιτρ. Τρ]. 
Αἰ]. 883. αἰνούμενοι γὰρ ᾿ἀγαϑοὶ 
τρόπον τινὰ ΜΙισοῦσι τοὺς αἰνοῦν- 
τας, ἣν αἰνῶσ᾽ ἄγαν. ἰϑῖιπι Ἰοα6π- 
αἱ πιοάτιπι οἰαπὶ 4111} ΘΧρΡ] απανϑγιιηΐ, 
ἔππὶ ϑορῇοο] 5. ἰηξογρρ. ΕἸ. 587., 
Επιυτρ ας ΟΥ̓. 704. , ,ἐσχάδες 5ιπὲὶ 
δατίοας (51ο55. νεὶὶ.), ἤοαβ αὐ αθ, 
ΕΙσοδθ. 6 Εἰ, 
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ΚΑ. μάξης... 
ΧΡ. στρατηγίας... 
ΚΑ. φακῆς... 

ΧΡ, σοῦ δ᾽ ἐγένετ οὐδεὶς μεστὸς οὐδεπώποτε, 
ἀλλ᾽ ἣν τάλαντά τις λάβῃ τριακαίδεκα, 
πολὺ μᾶλλον ἐπιϑυμεῖ λαβεῖν ἑκκαίδεκα. 

ΚΑ. κἂν ταῦτ᾽ ἀνύσηται, τετταράκοντα βούλεται; 
ἤ φησιν οὐκ εἶναι βιωτὸν τὸν βίον. 
εὖ τοι λέγειν ἔμοιγε φαίνεσϑον πάνυ" 
πλὴν ἕν μόνον δέδοικα. 

ἍΕΕ. φράξε τοῦ πέρι. 
900 Π΄4.ὅπως ἐγὼ τὴν δύναμιν, ἣν ἡμεῖς φατε 

199, μᾶζα εϑὲ βσοπας οἱρὶ, οὐπ- 
Σεοϊὶ 6 ἕασῖα μοχαάθὶ οϑβὶὶ βιρδοῖα 
8418, δι ΟΧΥΠ161165) δι ῬΟ568, 
διιξ π11158.. διιῖ δαῖα εὖ ΟΪ6ο. νἱᾶβ 
Ἠεβυοη., Εΐγηῃ. Μ., Εοδβ. Οδθοοπ. 
Ηἱρρ. ρΡ. 893. Αἴπεῃ, 18, 928. ρ. 668. 
νοσαὶ δημοτικὴν καὶ κοινὴν τροφήν. 
Ἐ, οἵ. 540. ταὶ Οἰγζαγὰ., αὐσαπι 
μᾶζα Ἠϊς ἰπΐου δάπ]ῖα ἀο]οαίϊουα 
Ὑροηϑίυῦ, εἷ πιο] σαί 68. 5ρ6- 
οἷδθ, 4.886 6Χ ξαυϊηϑ, 5816, ἰδοῖβ 
γ6] οἷθο, φιβηάοσιθ δἰϊδηι Υἱμηο, 
σου ΠΟΙ ΘΡαίασ, δἴαιιθ 115 δἰἱαπὶ 58- 
οΥα ογδαΐῖ. δὴ ἔδοοίθ μᾶξαν (εχ ἴα- 
Υἷηδ.. 5816 δὲ δή ἔποΐϑπι) δἰαι8 
φακῆν Ἰπῖου δια {1185 Πιιπ] ΘΚ Θὲ, Π8ΠῚ 
Ῥδηθ μᾶζαν ἀδιοΥϊογθηι ξιι5586, 6Χ 
Ῥγονθυρίο Οσυδθοούπηι ρϑίοσθ ἄἀγα- 
δὴ καὶ μᾶξα μετ᾽ ἄρτον: --- Ἰδηΐοπι 
επΐοπὶ (φακῆν) 6556 ν]] 551 ΠῚ ΠῚ 
Ἰερσιπιθη. Ε ΒΒ. οἵ, 1000. εγαὶ ἰ8- 
τήθη ἴῃ ργϑιϊο 165 Αορσυρίϊα. Ὑἱγρ. 
ΟεοΥρ. 1, 228, πεο Ῥοίμδίασαθ ομ- 
χαπι ἀϑρεγτιαῦογθ ἴδηι δ, ἋὈ1 νἱαᾶ, 
ἡπίσυρρ. οἵ. ὅ8ρ. δα ἢ, ], 

194. ἰδ]απίαπι Αἰἰΐοπι σοηϑετ Ὁ 
ΘΌΘΟ ἀγβομπιὶ5 Αἰί,, βθιὶ πιϊηῖ5 Αἰΐ, 
60. νὰ. Ῥο]Ιὰχ 9, 85. Ε΄. 

196, αναυϊεϊθιι Ποπιΐπιιπὶ ΘΧαρ- 
ξδοτδῖ βϑύνιιβ συἱάϊοι]} σαιι8, Ὠ8Π1 
Ξουνὶ πᾶθο γϑῦθᾶ 6556 οροχίθὶ, πΠοῸῃ 
μευ οὔθ 5} Ρθύβοηϑα ΘρΉΠΕΙΙΥ 
πη οοὐᾶ,, π6 ποη Πηϊΐα νἱαθαῖῃγ 
118. οΥ̓ΘΙΙΟ, υὐἰγίψιιθ σοσροι θη 8 
ῬΙμέιι5 εὐ τοι λέγειν, ἱπχαῖϊ, ἔμοιγε 

φαίνεσϑον πάνυ. --- ἀνύσηται 
1) αννο5. 56. οὐἱέ. Ρ. 906., τηϑυϊίο 
ῬΤΟΡΑΠΉΡα5 νἱγ]5 ἀοοί5. χφιοῦ 16- 
δἴταν ἴῃ ΠΡ Υῖβ., ἀνύσῃ» πι6α τιθχῸ 
σοηρΥυέ, π6Ὸ ποίϊομθπι παρ δὲ σοη- 
ααϊγθηαὶ 561 σοησΘαι 661 ΔἸ χά, 
486 τηρᾶϊο ἰϑηΐιπι 1π6ϑὕ, 

197. τὰ Ποθγαθιιβ βδοιηάππι 81- 
τΑ ΡΥ. 1. οἱ Ῥουβοηπηι Οριι56. Ρ. 81. 
οοάεχ Ποτν. Κὶ αἰϊΐϊψιιθ ἤ φ. οὐ 
βιωτὸν αὐτῷ τὸν βίον: 568 ἔδο 1115 
ῬΥΟΠΟΠΊΪΠ6. ΟΘΥΘΠΊΙ5 ατι8 πὶ ΨΕΥΡΟ. 
νψυϊρο Ἰρυὶ, γϑύβιι ΒΥρΡθυ μι θῖγο, ἤ 
φ- οὐκ εἶναι βιωτὸν αὐτῷ, νεὶ αὖὐ- 
τοῦ, τὸν βίον. βίος βιωτὸς εει 
νίία νἱξαϊίς (Ἐπππ. ἀρ. Οἷο. 1,86], 
6.),ὄ ἢ. 6. διδνῖβ., Ἰποιπῖαα, τι βίος 
ἀβίωτος ταο]εβῖα, τηΐβοσα. Ἐς, 1ΐα 
Ἰηἶγα 965. Επσὶρ. Ησγο. ξαγ, 1257, 
(1148.) ἀβίωτον ἡμῖν νῦν τε καὶ 
πάροιϑεν ὄν. 8. 

900. ὅπως Ῥοξῦ νεῦρα {ϊπιθηαιὶ 
βαθεῖ τα πθραπαϊ, τι 8ρ. μα 105 
μὲ; 4πδ1η Ραυ οα]δῖι σθαι ἐγ διέ, 
ἡπαϊοαῖ,, ααοίΐε5 5ΘΥΠ10 δϑὲ 46 ΥὙΘ 
Σαΐϊογα, 486 Ιαἰΐπα σϑᾶδὶ ἀδρεὶ 
Ρτδθβαπὶΐ οοπ]αποῖ., τὶ ᾿, 1. ὅπως 
δεσπ. γενήσομαι, τι τ--- μὲὶ ροδδῖπι» 
4ι1ἃ οοΘοιι5 511π|, Εν Τάθπι ποίδὲ 
δπιίρεοκίη 1π νου ΐβ τὴν δύναμιν --- 
ταύτης, 4τιθπιδαπιοάτιπι ΨΊγΡ. ΑΘη. 
1, 578. ὠτῦδπι φμαιπ δίαἑμο. υδϑδέγα 
65, ὉΔῚ νἱα, ϑεσν., εἱ Ρ]δυΐ, Ερϊα. 
8, 4, 19. ἰδέμπι φίίθπι φμαογίδ) 680 
ϑμπι. Ξε. 5010]. Βτ.: δέδοικα ἔχων 

ΜΩ 
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ἔχειν με, ταύτης δεσπότης γενήσομαι. 
ΧΡ. νὴ τὸν “1ἰ᾿ ἀλλὰ καὶ λέγουσι πάντες, ὡς 

δειλότατόν ἐσθ᾽ ὁ πλοῦτος. 
Π4. ἥκιστ᾽" ἀλλά μὲ 

τοιχωρύχος τις διέβαλ'΄. εἰσδὺς γάρ ποτε, 
206 οὐκ εἶχεν, εἰς τὴν οἰκίαν, οὐδὲν λαβεῖν, 

εὐρὼν ἁπαξάπαντα κατακχεκλεισμένα" 
εἶτ ὠνόμασέ μου τὴν πρόνοιαν δειλίαν. 

ΧΡ. μὴ νῦν μελέτω δοι μηδέν" ὡς, ἐὰν γένῃ 
ἀνὴρ πρόϑυμος αὐτὸς εἰς τὰ πράγματα, 

210 

δὴ τὴν δύναμιν, ἣν ὑμεῖς φατε 
ἔχειν μξ8) πῶς γενήσομαι ταύτης 
κύριος, 45 16 ρ,5βϑθὶ ὅπω ς ἔχων 
τὴν δ.» ψαοα πο ᾿μ 6] 6 5818. 

φρΦ. οὐ σὺ μόνος λέγεις σαυτὸν 
δειλὸν, ἀλλὰ καὶ πάντες. τοῦτο δὲ 
εἶπεν, ἐπειδὴ ὁ Πλοῦτος εἶπεν ἕν 
μόνον δέδοικα. τὸ δὲ νὴ Δία 
κατωμοτικῶς ἀντὶ τοῦ ἔσῃ κύριος 
τῆς δυνάμεως. 8. Ροδίγοπιπι ΠΟΟ 
ξα]σαπι οϑῦ; αιιοα ἰδπῖθη τα} 115 
ἱπηροβυΐν 8., Ῥδύρούδπι ροϑὲ Ζ,{᾽ 
Ἰπιθγραηρομ δι, τϑοίθ ΊΒ ΤΙ ὃ, 
1..7.:,,ἄβλλὰ νὴ Δία, νε] νὴ 4ία 
ἀλλὰ, Ἰγοηῖοβ ὈΥῸ αὲ οπίπινεγο, 
δοίϊίοθε, τιϊπιίγιιπ.“’ οἵ. 92. 

Φ08. εἷς Ηβδυ]6]. 6307., Ῥασῖβ. 
ΟΥΊΦ, Ἰηΐου νϑύβιιβ, δα, δηΐθ [η-- 
νΘγη. δὲ Ροβίθυίουοβ. 4 Μ55. εἴ 
Τηνουη. δειλότατος. Ἐπ: ,)γ, ΝΟΜΊΙΗΙ 
τλᾶϑ οι]. σΘηθυῚ5. Δ Δάϊτιπι 658 86]6- 
οὐἴντιπι ΠΟ ΓΥ15. ΘΘΠΘΥ5, 4 10- 
οὐιπὶ ΔΕΓΥΙ 11 Βαβοῖνας ὙΊγρ Ἰδπιιηι 
Ττίδέθ ἱμριι5 δεαθμίϊς σογαραγαὶ Οἱ- 
γαγὰ. διιηο Αὐὐ]οϊβηλιιηι βιιβίπι 10 [ἢ - 
νΘΥΏ., ατιπὶ 6Χ πἰγοαῖιθ οοα. φαταιῦ 
δειλότατος. Β. 8.: λέγεται περὶ τῶν 
πλουσίων ὅτι δειλοὶ; διὰ τὸ ἄγω- 
νιᾷν περὶ τῶν χρημάτων. αἰνίττεται 
δὲ εἰς Εὐριπίδην" ἐχεῖνος γάρ φησι 
(ΡΒοβη. 56) δειλὸν δ᾽ ὁ πλοῦ- 
τος καὶ φιλόψυχον κακόν. 
ἀναφέρεται δὲ ἐπὶ ϑεὸν ἡ τῶν χρω- 
μένων κατηγορία. Τι1ᾶθηι Ἐλιτῖρ. 
ΑΥ̓Ό ΠΟΙ αΣ ἔλα Ρη. 28... τὸ γτποηπῦ 
Βε.: ὃ πλοῦτος δ᾽ ἀμαθία δειλὸν 
3 ἅμα. 

04. 8644. διεέβαλ᾽, οαἸαπχηΐα- 

βλέποντ᾽ ἀποδείξω ο᾽ ὀξύτερον τοῦ “υγκέως. 

ἰπ5 δϑῖ, εἰσδῦναι εἰς τὴν οἰκίαν 
(ΡΠα}1) οδὺ ροπϑέγαϑοθ τπὶ ἀοπιῖένι 
(Η 65 οι. τ 8188. ναοῖς, 1 εἰσδύνω.) 
οὐκ ἔχειν οὐδὲν λαβεῖν ε5ῖ πιλιϊ 
οπιτιῖτιο ἐπιδ απο ογτθ ρο556. εἶτα 616- 
ΘΑΠΤΟΥ Ροβὲ Ῥαυθοῖρία 1πἔθυ αν ἴῃ 

ΔΡΟΔοβΙραι5. οἵ. 45. 8 Τ'. 
505. ποίαηαϑ ΒΥΠΟΠΥ 515. 
908. μὴ -- μηδὲν, πιο δοϊοῖ- 

ἔω5 6556, δόγιο ϑδίο αἀπίΐπιο. οὑρ, τιαπι; 
ψιῖρΡ 6. Ἕ 1. 

209. ἀνὴρ πρόϑυμος. ἐὼν 
προϑυμηϑῆς καλῶς μετελλ)εῖν ταῦτα 
τὰ πράγματα, ὡς τοῖς μὲν δικαίοις 
συνεῖναι, τοῖς δὲ πονηροῖς. 8. ,.81Π|, 
τὶ ΕὙΒΟΠΠΠη. οὐ ΒΘ, (οι Β.) τϑξοσαμι: 
τὰ πράγματα 8ᾳ ἴρϑδπι νἱβιιβ σϑβὶ!- 
Ἐπ ΠΟΙ ΟΠ, ΠΟΟ5Θηδιι: 51 ἔτι σ᾽ 51165 
Ἶρ58 Ἰαπιΐπα σου] οχπι ἘΠῚ στϑϑιῖ- 
πὶ, 1 τὸ ΩΟΡ15, 1114 ΕΡῚ γϑϑὶϊ- 
{ππ 6 Υ6 ἐπβεϊεπιδηιριιδ, 1 ΒΟΥν α5: 
48πηῚ πη οΥρυθί Ομ θ πη] 86] ν Υ6 
τὰ 15. νἹ θιιΥ αἴαιθι 8δδο οοηῆτ- 
ὨΛΆΥΘ. ῬΥΟΠΟΠΊΘΩ αὐτός. ἜΝΕΣ 

910. ἀποδείξω. ἀποφανῶ, ἴα- 
οἴαπι, σά δι, αιιαίθπιιβ αιιαθ αι 185 
ἔβοιῖ. 68 οεἰε πάτα 41115 ροΐθϑῦ, εὐ 
Θχρίϊοαῦ Ε΄. οἵ, Μύπηῖου, --- 1υγ- 
κέως. “γεγόνασι “υγκεῖς διάφοροι" 
εἷς παῖς Αἰγύπτου" καὶ ἄλλος ᾿ἄφα- 
φέως παὶς; ὁ “Ἱάκων, λέγεται “4υγ- 
κεῦὺς, οὐ μέμνηται καὶ «Θεόκριτος 
ἐν τῷ εἰς Ζιοσκούρους ὕμνῳ" τῷ 

μὲν ἀναρπάξαντε δύω φερέ- 
την Διὸς υἱὼ Δοιὰς Δευκπ- 
ἐπποιο κόρας" δοιὼ δ᾽ ἄρα 
τῶώγε Ἐσσυμένως ἐδίωκπο 
ἀδελφεὼ υἱ ᾿φαρῆος Τακ- 
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ΠΑ. πῶς οὖν δυνήσει τοῦτο δρᾶσαι, ϑνητὸς ὦν; 
ἔχω τιν ἀγαθὴν ἐλπίδ᾽ ἐξ ὧν εἶπέ μοι 
ὁ Φοῖβος αὐτὸς, Πυϑικὴν σείσας δάφνην. 

Π4. 

ΡΟ 

ο15 Π4. ὁρᾶτε. 
ΧΡ. 

ἐγὼ γὰρ, 
 Ἑ 

αὐτὸς 

ΚΑ. 

κἀκεῖνος οὖν ξύνοιδε ταῦτα; 

φήμ᾽ ἐγώ. 
ιἢἣ φρόντιξε μηδὲν, ὦ γαϑέ' 

εὖ τοῦτ᾽ ἴσϑι, κἂν δῇ μὶ ἀποθανεῖν, 

διαπράξω ταῦτα. 
κἂν βούλῃ γ᾽, ἐγώ. 

ΧΡ. πολλοὶ δ᾽ ἔσονται χἄτεροι νῷν ξύμμαχοι, 
ὅσοις δικαίοις οὔσυν οὐκ ἣν ἄλφιτα. ἢ 

βρὼ μελλογάμω “υγκεὺς καὶ 
ὁ καρτερὸς Ἴδας. ὃς ἐλέγετο 
εἶναι πάνυ ὀξυδερκέστατος, ὥστε 
καὶ τὰ ὑπὸ γῆν ὁρῶν. οὕτω μὲν μυ- 
ϑολογοῦσι" πρὸς δὲ τὸ πιϑανὸν 
τοῦ λόγου ἐπινενόύηται, ὃ ὅτι πρῶτος 
οὗτος εὗρε μέταλλα χρυσοῦ καὶ σι- 
δήρου χαὶ τῶν ἄλλων" ἐν δὲ τῇ 
μεταλλεύ σει λύχνους μεταφέρων ὑπὸ 
τὴν γῆν. τοὺς μὲν κατέλιπεν ἐκεῖσε, 
αὐτὸς δὲ ἀνέφερε τὸν χαλκὸν καὶ 
τὰ λοιπά" ἔλεγον οὖν οἱ ἄνϑρωποι, 
ὅτι “υγχεὺς καὶ τὰ ὑπὸ γῆν ὁρᾷ, 
χαὶ καταδύνων ἀργύριον ἀναφέρει. 
ἘΠ τ; ἸἈΡΟΠ0..85. 10..-.5... Ὁ. 
ΤΣ ἔα}. 1. ζιιϊῦ τιητι5 ΑΥ̓ΡΟΣ 
παιιξᾶγιιηι. πη 6 ὀξύτερον τοῦ Δυγ- 
κέως βλέπειν ἀϊοιιηιτν, 4αϊ 1πογ6-- 
ΟΡ φαϑάδηη Οοι] γι δοῖθ νᾶ- 
Ἰοπὶ. 1μιο]8πη. Ἡρυχηοί. 90, ἐ, 1. 

Ρ. 759. ὑπὲρ τὸν “υγκέα δεδορκέ- 
ναϊν Θ᾽ ῬΥῸ Ιπιασα. 90. τ. 9. Ρ. 500. 
ὀξύτερον δεδορκέναι τοῦ Λυγκέως. 
Ἐ Τ'΄. εἰ 8. 

9212. βρευδὲ 14. ΟΠΥΘΠΊΎ]15 ᾿γο- 
Ῥίοσθα,, ᾳιοα Ῥ]Ιαίαιι Δ ἀτισοῦα 56- 
Οἴλμ 71155115 δῖ, 4] ἔβη θ ΠΘΠλΪηΪ 
γἱἀθέθ τισὶ ξαϊησιι5 6556, ἢἶ5] νἱ- 
511ΠῈ Υοοὶρὶαῦ. 

213. γ8ὶ Ἰδισθαπι Ῥυτηῖαθ 1η16]1- 
1σὶ πποπϑῖ Κὶ, νεὶ ἐγϊροάθπι Ἰατιτο 
γοαϊποΐτατη, ΨψΕῚ 41105 γϑηιοβ ᾿Δυγ60 8. 
«11 1ῃ βᾶγίο ἈΡΟΙΠπῖς ογαηῖ, ατο- 
χα πὶ ΘΟΠΟΞΒΊΟ 6 ῬΥδθϑθηϊίαπι αοὶ 
5 ΘΙ ΠΟΔΥῚ Ῥαΐαρϑηῖ, νΙΓΡ. θη. 8, 
90. 2γεπιθγθ οπιπία υἱδα χϑρθτιέθ. 
ιπιίπαφως ἰαφωώγωδήμθ θὲ οἴο, οἵ, 

89., Τοῃ. ἘλΥ ρΡ. 76. 80.; 102. 5. 
Ταηΐ, : φασὶν, ὡς πλησίον τοῦ τροί- 
ποδὸς δάφνη ἵστατο, ἣν ἡ Πυϑία, 
ἡνίκα ἐχρησμώδει, ἔσξιεν, Θθπθοα, 
{πθπὶ Β. ἸἰαπάανίΡ, Οδᾶ. 227. ρε- 
γμίσια Ῥαττιαδϑδὲ τιϊναϊϊδ αγὰ ἐγίέοθηπ 
δοπίέμπι αἰφαϊέ, Ἱπιπιίτιοπις Ῥβοεοῦθα 
Ἰαμσιι5 ὕγοπιμῖξ αο τπουΐέ «ἰοπιμτι. 
46 Ἰαισθῖο πιχία ἐθιρίτπι ΑΡΟ]]1-- 
πῖὶβ, φιοά Ττο]δα ἔπῖτ, νἱ 46 ἘλιΊρ. 
Ὑτοδα. 519. 

915, ὁρᾶτε, υἱάθέ6. οανοῖθ, , 480 
δϑῆβιι ἴα βεχαΐαῦ μὴ, ν6] ὅπως, 
τῷ σι δριιᾶ Τιαιποβ. ῬΊδπὶ, (δρί. 
511. Περίο, νἱὰδ δὶδ) τι φΐὰᾷ ἐπ 
Λμῖς ἔδητιθ 76 ἱγι5 15:68 ογφάθτε. 

916. ἴα Ὠἰἱπάοχξ, κἂν δῆ ̓ ορβίξαν 
ἴπ οά, Ὑνθομοὶ., αἰἱρὶ κἂν δεῖ, 
“πιο ΞΟ]ΟΘΟΙΙ1, κεῖ δεῖ αἰῖο. Ῥοῦν, 
Ῥατῖς. 9712... Βζυ., κπεὶ δοῖ 1. σδη-- 
ἴάρΥ. ἀθ ἕογπια οοπίγαοία δῇ νἱά, 
ἰηρυῖπιῖϊα Α, Μρίπθκα Οπγ, οὐἹέ. 
ἘΦ 1. 5661, 

919. ἄλφιτον εϑὶ ζαγίσια οΥλμῖβ 
ΘΘΏΟΥΪΘ, 564 φγορτὶθ πογάθβοθα, 
Διο ΟΥΡι5. ΕΠ γα, ἢ. ν. οἵ Ηδογς 
Ομΐο νν. ἄλφιτον οἱ ἄλευρα, ἀοίῃ 
μαπίδ, οἷ, φαγί αϊοΐα ρύο ἰοΐο, 
Δ πιοποῖ, ΟἸἰγατά.., Ὑ85 οπιῃ 5 ξα- 
Δ ΠΑ ]8; Ὁρεξς; γον 1ῃ Ῥτονθυθῖο 
οὐδὲν πρὸς τὰ ἄλφιτα. 5ῖς ποβίτα- 
165 ἀἴσευθ βοϊθηΐ 6. λαὲ δεῖπ Βγοα, 
Οπὶ 5] ση Ποδπ ἡπορθπι βῖνθ 9ρ56- 
χιμπι. οἵ, Ἐς, 41 Ἰαπᾶαὶ 628., 758.; 
Ὃ ἀγ85. 2, 854. ») Τμεορβγαϑί, ΟΝ 
16, 4. οἷς. 
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φοΟ ΠΛ. παπαὶ, πονηρούς γ᾽ εἶπας ἡμῖν ξυμμάχους. 

ΧΡ, οὔκ. ἤν γε πλουτήσωσιν ἐξ ἀρχῆς πάλιν. 
ἀλλ ἴϑι σὺ μὲν ταχέως δραμών. 

"ΚΑ. τί δρῶ; λέγε. 
ΧΡ. τοὺς ξυγγεώργους κάλεσον (εὑρήσεις δ᾽ ἴσως 

ἐν τοῖσιν ἀγροῖς αὐτοὺς ταλαιπωρουμένους), 
ὅπως ἂν ἴδον ἕκαστος ἐνταυϑοῖ παρὼν 

ἡμῖν μετάσχῃ τοῦδε τοῦ Πλούτου μέρος. 
ΚΑ. καὶ δὴ βαδίξω. τουτοδὶ τὸ κρεάδιον 

τῶν ἔνδοϑέν τις εἰσενεγκάτω λαβών. 
ΧΡ. ἐμοὶ μελήσει τοῦτό γ᾽" ἀλλ᾿ ἀνύσας τρέχε. 

σὺ δ᾽, ὦ χράτιστε Πλοῦτε πάντων δαιμόνων, 
εἴσω μετ’ ἐμοῦ δεῦρ᾽ εἴσιθ᾽" ἡ γὰρ οἰκία 
αὕτη ᾽στὶν, ἣν δεῖ χρημάτων δε τήμερον 
μεστὴν ποιῆσαι χαὶ δικαίως κἀδίκως. 

Π4. ἀλλ ἄχϑομαι μὲν εἰσιὼν, νὴ τοὺς ϑεοὺς, 

86 

990, τὸ παπ αὶ σχετλιαστικὸν ἐν- 
ταῦϑα. πονήρους δὲ ἐπιπόνους, 
ἀτυχεῖς, ἀϑλίους" -- ἴσον τῷ ἀσϑε- 
νεῖς, ἀπράκτους᾽ ὡς φαμεν πονή- 
ρως ἔχει. τὸ πράγματα ἡμῖν. -- 8. 

9921. ἐξ ἀρχῆς πάλιν, τιγϑδιιδ 
ἄστιμο., αὖ αἷς Ῥ]αιίι5. οἵ, 25, 

φφά, τοῖσιν ἴογοα απίϊψιαθ βαα, 
οἱ Βτ. τοῖς [πν  υη12211 οοαα., [)οΥν.»; 
Φαμῖ. 2, οἱ 8,)γ) φιοὰ οὔβομαϊὶε τῷ 
ὁμαιοτελεύτῳ, αἰδρΙ!ϊοτίξαιιθ βἔϊαια 
Ηπιβίθυμιιθιο αἴψιθ Βθοκῖο. 

ὌΜΣ ΧΠ ΝΣ δὴ β., Ἴαπι αὖοο. -τ’ 
Ἡδογοῖι. καὶ δή ἐπὶ τοῦ ἤδη. Ε 
Τ. --- κουτοδὶ 5ΞοΥ]θοηαιιηλ 6556 να ῦ 
Ὠϊηπογῆιι ἴῃ δα, ΒΕΟΚ, νο].9. Ρ. δῷ. 
ΠΡΥῚ τοῦτο δὲ, τοῦτο ὃξ, τουτὶ δε 8 
τοῦτο τὸ κρ. ὃ ἔρχεται ἀπὸ τῆς 
ϑυσίας ἔχων͵ τῶν “Ἰελφῶν. οἱ γὰρ 
ἐκ ϑυσίας ἐόντες ἔφερον ἐξ αὐτῆς 
τῆς θυσίας τοῖς οἰκείοις κατὰ νό- 
μον τινά. ἄλλως, ὅπερ ἥκον ἄγοντες 
λειφϑὲ ν ἀπὸ τῆς ϑυσίας. ἔνιοι δὲ 
τὸ λεβήτιον. 581]. Ποτν. οοὐά. 
Βτ, Ῥασὶβ, κρεάδιεον" τὴν χύτραν. 
Ῥατίς, ρὲ εάδιον τὴν χύτραν λέγει, 
ἐν ἡ τὰ κρέα ἔδονται, καὶ κατε- 
σϑίονται,) καὶ δαπανῶώνται ἑψόμενα, 

εἰς οἰκίαν ἑκάστοτ᾽ ἀλλοτρίαν πάνυ" 

ἣν ἐν τῇ ὁδῷ ἔφερον χρείας ἕνεκα. 
Ἰδοιομεπι ἰβίαπι τὸ λεβήτιον Ῥτβε- 
Τεγεραὶ Βυ., 1. 6. τὴν χύτραν. 
2,7. ΟΠ] τ, «ἰ ἱπααΐε, 9. πᾶ πὰ σ6- 
δίαραι (δτῖο, ἱπ {πα εγαὶ ἔγι- 
βἔιιπι ΟΘΥΠΪ5., ἱπ ΠΟ] δία υἱοίϊπηδθ 

ΕΥ5... ΡΟΣ 
Ο38. καὶ δὲκ καδ. τὸ ἀδίκως 

ἁπλῶς ἔῤῥιπται, οἷον ἁπάσῃ τέχνῃ. 
-- ἄλλως. ἀντὶ τοῦ παντὶ τρόπῳ. 
οὕτως ᾿ἀττικοί. 8. Ομ ἔοΥΥΙ Ἰαθοὲ 
Β6. Εχιι, 256. (κεκραγὼς καὶ δίκαια 
κἄδικα), ΔΟΠδτη. 380. (ἐάν τις 
αὐτοὺς εὐλογῇ --- καὶ δίκαια κἄ-- 
δικα,) ΑΑμπαοοϊά. ἰηϊτο οταῖ. 46 
τα 5ἴθι., ΟΥ̓δΕς, Ἀοῖσις. τ, 4. (κακῶς 
ποιεῖν ἐκ παντὸς τρόπου, καὶ δικαίως 
καἀδίκως)γ) ΤοΥρθηῖ, Απᾶγ, 1, 8, 9. 
βοοιηάμππι ΒΘΩ1]. Ζμ0 7ω7 67 ψμα πιᾷ 
ἡπιγαγία γ 1. 6. 4ιιογὶς πιοᾶο. 

Ωϑά. ἄχϑομαι, βαρύνομαι. 5]. 
ῬΑΥ 5, ἘΝῚ ΥΡΥΟΡΥῚΘ δἰσηϊοαῖ οσιεγαν 
Ῥοπάθτθ,γ ῥγθπιοῦ 5 ΒΓΩΨΟΓ; ἀεῖμάθ 
656 ἤδγο, ἀοίθο, ρέποὲ πιθ οἷς. 

295. ἀλλοτρίαν. ξένην. πά- 
νυ. τοῦτο πρὸς τὸ ἄχϑομαε 
συναπτέον. 5], Ῥαγίξ, 

π ΠΝ ΝΝΑΑΝ 



1,,4. 0. ΤΟΣ α 188 

ἀγαϑὸν γὰρ. ἀπέλαυσ᾽ οὐδὲν αὐτοῦ πώποτε. 
ἣν μὲν γὰρ εἰς φειδωλὸν εἰσελϑωῶν τύχω, 
εὐθὺς κατωρυξέν μὲ κατὰ τῆς γῆς κάτω" 
κἄν τις προσέλθῃ χρηστὸς ἄνϑρωπος φίλος, 

240 αἰτῶν λαβεῖν τι σμικρὸν ἀργυρίδιον, 
ἔξαρνός ἐστι μηδ᾽ ἰδεῖν μὲ πώποτε. 
ἣν δ᾽ ὡς παραπλῆγ᾽ ἄνϑρωπον εἰσελϑὼν τύχω, 
πόρναισι καὶ κύβοισι παραβεβλημένος 
γυμνὸς ϑύραξ᾽ ἐξέπεσον ἐν ἀκαρεῖ χρόνῳ. 

245 ΧΡ μετρίου γὰρ ἀνδρὸς οὐκ ἐπέτυχες πώποτε" 
ἐγὼ δὲ τούτου τοῦ τρόπου πως εἴμ᾽ ἀεί. 
χαίρω τε γὰρ φειδόμενος ὡς οὐδεὶς ἀνὴρ, 

987, εἷς, ὡς Τιιπ, 9. 8., Βοηῖ], 
Ῥούβοῃ, Ώοργυ. οἵ. 949, εἰς φειδω- 
λὸν εϑὶ {πι ἀοπιιτπ ανατὶ, ὡς 51ν6 
πρὸς φειδ. αὐ ἀνατγιπι» αἱ ἀο- 
οεἰ Βεΐζ, ΠΡΥῸ ᾿πβοτὶρίο Ῥσοβξοῦϊδθ 
5Γ. δοσθηΐιι5 πο] πδΐϊο, Ρ. 87. 568 Ρ. 
56. 56αιι. δα, ὙΥΟΙΣ,, «τ εὐ 1ρ86 
οοπΐεγθμηάιις δϑί, εἰν πη 116 1δΊἔτΥ 
αἰεὶ ροϊβϑδὲ, ἰβὶ γϑοίϊιβ. εδὶ ὡς 
φειδωλὸν, αποα σομ͵θοίμχα 8556- 
οἰ 6556 νἱαθίγ ΕὙΔΟΙΗΙ5, --- 
Ἐς: φειδ, ἀαοίιππι εδὲ ποὺ νοσιᾶν. 
φείδομαι, αὐ ἁμαρεωλὸς ἃ ν. ἅμαρ- 
τάνω: ουὐ]υβπιοαὶ δαἀ)θοῖῖνα βἐιιαἰτιπι 
πᾶϊοσδηῦ δὲ δϑβϑ ἀυϊ δῖθπι δοϊϊουτηι 
Θαγπι, {π|86 νου 5 ἙἸσηΙ ΠΟδη ΤΕΥ, 

938, κατώ ρ.. ἀεοξοάογθ ϑο]ϑί, 
νᾶ Ἐ᾿, εἴ ρταπιπιαίΐοοϑ. 

941. ἔξ. ἐστι. ἀπαρνεῖται. δ], 
Ῥασὶβ. Ατεϊοῖβ [απ] ας Ἰοοι1ο, 
τος Ροδὲϊα πιοάο, 56 βἰΐδηι οὐἂ- 
ἸΟΥΡ5., τι τποηϊξ 80. οἵ. ΝΡ. 
198. Απιϊρμομ οτ. 14. Ρ. 1183. ὁ 
δὲ διὰ τέλους ἔξαρνος ἦν οἷο. 

,. 342. παραπ. ἄφρονα, μωρὸν, 
ἀπὸ τῶν προυμάτων τῶν διαπεπτω- 
κότων τοῦ ἐναρμονίου λυρισμοῦ. 
ἀληϑῶς γὰρ ἡ ἀσωτία παραπεπλη- 
γμένη ἐστὶ διάνοια. 85. παραπεπλη- 
γμένος Τιγεἰδίγ. 833., φρενόπληκτος 
ΑΘΚΟΒΥ]. Ρσομι, 1059. ΒΕ Βε. 

248. κύβοισι. ἀδ Ἰαδι [θββοα- 
ταπὰ Υἱά6, απι05 Εἰ. Ἰδιιάαὶ, Μοιτ- 
511 Οτνδθοίδιη Ἰπαῖραη ἄδτι 1π κυ- 
ἔεία, ΘαξοΥυ  Ῥα]δγηθᾶσπι, Τρ, 

αἵ, 1625, εαἀϊζαπα, εὐ 56 ΠΡ ΩΙ 
Ῥδιιννταιιθ Πἰρχο8 46 ΑἸθα, 

φάά͵ γυμνὸς; γυμνηλὸς, πιμάτες, 
ἕπορς. νἱα, Ηδθυοι. ἢ. ν. Εἰ Ἐ. ἐν 
ἀκ. τῷ ἐλαχίστῳ, ὃ οὐχ οἷόν τε 
διακόψαι διὰ τὸ βραχύτατον τοῦ 
χρόνου. πεποίηται δὲ ἀπὸ τῶν μι- 
κρῶν τριχῶν τῶν διὰ βραχυτητὰα 
μὴ δυναμένων καρῆναι. Ε δ. οἵ. 
Ελγπι. Μ., Μοεσγὶβ εἵ Ηαχροογϑΐ., 
ταοπρηΐθ ὅρ.: ἀκαρῆ, μικρόν. Ηδ- 
5Υ0. ἀχαρῆ, βραχὺ, ταχέως, ἐν 
ἀκαρεῖ τοῦ χρόνου. πιοπιετιέο ἐξτπ- 
ῬΡοτὶς 7, αἰχὶε Τιποῖαπ. Τίπιομθ ο, 29. 
οὐ Τονθ οομξιΐ. ο. 8. οἴο. 

φ45, μετρ. ἐλευϑέρου, μέτρον 
καὶ τάξιν ἔχοντος ἐν τῷ βίῳ. 5]. 
Ῥατίβ. Ε',: ἐπιτυγχάνειν μετρίου ἄν- 
δρὸς εϑῇ νοπίγο ἐπ αϑᾶδς υἱγὲ τπο- 
ἀογαεὶ, Ἡ. 6, ἀθαιιθ ἀναυΐ, ὩΘαᾺΒ 
Ῥτοαϊδί, 

φάρδ. τούτου, 4πθπὶ ἀϊςεῖ. --- 
πῶς ἱπαοβηϊϊα αἰοὶ 80 Αἰοῖβ πῖο- 
ποηΐ Ε, οἱ Μεηζογις, ἰΐα αἱ 1411- 
Ὧδ6 ρατγίϊοι]δθ ἤοσθ γεβροπάθαῖ, νε]- 
πὶ Αδβομίη, ϑοοῦ, 92, 17., Α6]18π. 
ΕἸ ΤΣ ἊΣ ; 

φάγ7, 8. χαίρω Ἰυπείαπι ῥϑυὶ- 
οἰρ118 στοαὶ ροϊαϑὶ δάνευρίο {δϑοπ- 
ογ. φειδ. ὡς ο. ἀν ὴρ εδῖ ἰοτιβ6 
Ρατοϊδδίπιμ5) αι οα ΟἸγΟΙ ΠΟ Π15 δ6- 
ττι5 Γ,ι]η1 4 Οταθοὶβ δοοθρουπηΐ. 
οἸοραπίία εὐ5 θχϊβιῖῦ πάρ; φιοᾶ 

γὙ6πὶ 1ἴα ΘΧΡΥΪΠΗΪ 5. τιὖ Θ᾽115 πᾶ ρ1- 
ἔπάο τ8915 δρογία ραΐθαϊ. ν. γΑ]οΚ. 
δα ῬΠοθη. Ρ. 597. --- τούτου, 
τοῦ ἀναλίσκειν, φιοα Δρ5ο]αῖα αἴ- 
οἰταγν ρτοὸ ἀναλίσκειν τὰ χρήματα; 
δωπιξωδγ ἐπιρθηιδαδγ [άσετθ. --- Ἐς 
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πάλιν τ᾽ ἀναλῶν, ἡνίχ᾽ 
ἀλλ᾽ εἰσίωμεν, ὡς ἰδεῖν ὅε βούλομαν 

950 καὶ τὴν γυναῖκα, καὶ τὸ υἱὸν τὸν μόνον, 
ὃν ἐγὼ φιλῶ μάλιστα μετὰ σέ... 

ΠΑ. 
ΧΡ. τί γὰρ ἄν τις οὐχὶ πρὸς σὲ τἀληϑῆ λέγοι; 
ΚΑ. ὦ πολλὰ δὴ τῷ δεσπότῃ ταὐτὸν ϑύμον φαγόντες, ἰ. 1. ο. 

ἄνδρες φίλοι καὶ δημόται, καὶ τοῦ πονεῖν ἐρασταὶ, 

οδδ ἴτ᾽ ς ἐγκονεῖτε, δπεύδεϑ᾽, ὡς ὃ καιρὸς οὐχὶ μέλλειν, 
ἀλλ ἔστ᾽ ἐπ’ αὐτῆς τῆς ἀκμῆς, ἡἣ δεῖ παρόντ᾽ ἀμύνειν. 

949, ὡς ἰδ. σε β. οὐχ ἵνα ὃ 
Πλοῦτος ἴδῃ τὴν γυναῖκα καὶ τὸν 
υἱὸν, ἀλλ᾽ (ἵνα ἐκεῖνοι. τὸν Πλοῦτον 
ἴδωσιν" οὕτω γὰρ πρέπει. - 85. 
ΘΠ. πείϑομαι. χαριέντως τοῦ- 

το. οἶδα γὰρ, φησὶν, ὅτι καὶ τέ- 
χνῶν προτιμᾷς τὸν πλοῦτον. 8. 
Απλθῖριαηι 6556 Ῥοΐοταῦρ, αὐγιιηι 
ἀϊσογθὶ οὔδεφιοτ ἐϊδί, ΔῺ ὙΣΗ͂Σ λμα- 
δθο. --- Νππο ΟΠ γθπιν]ι5 εἰ ΡΠ αἰτ8 
ἀοιπιμι ἰηἰτγαμΐ. Β. 

Ο58. Βραϊξ πῃ βοθηδηι ΟΔΥΟΝ 
Οἴτπλὶ 50 ΠΊΡι15 ΥὨΥ]ΟΟ]15. {πιὸ05 σοη- 
νοσᾶΥ6 ἤι|5915 οὐαὶ 229. 561. -- 
Β. Ηδιιᾶ ἱπϑρίβ εἴὰπὶ Πῖσοα ῬΪδι- 
ἔτι ΘΟΙΙΡΑΥΑΥΘΥῚΒ Ῥορμιιΐο, δοῖ. 
ἘΞΟΣ 1, πολλὰ, πολλάκις. ἘΉΡΟΣ 
τὸν, ὅμοιον. 5]. Ῥαγῖβ. τῷ δεσπ., 
σὺν τῷ ὃ. Οιγ. Πῆτϊωιε. ταὐτὸν ἅ). 
φαγ. ἀντὶ τοῦ τῆς αὐτῆς πενίας 
μετασχόντες" ϑύμον γὰρ ἔστιν εἴ-- 
δος βοτάνης εὐτελοῦς. --- ἀντὶ τοῦ 
ω δίκαια “καὶ εὐτελῆ ἁέλοντες ἐσϑί" 
δὲν διὰ τὸ μὴ ἐϑέλειν ἀδικεῖν " ἅμα 
δὲ καὶ τὸ τραχὺ τῆς γῆς διαβάλλει. 
οὐδετέρως δὲ τὸ ϑύμον λέγεται, 
(Ξ6α οὐϊᾶπὶ πλϑ 50} Ππ 0 ΦΘΏΘΥΘ 1δ1ι-- 
ΟΑΑΥῚ ἃ νειΐ, συϑῃιηδίϊοῖα πιοποῖ 
Ἐν, βδοοσηάιπι 8. δὰ 988. δὲ ϑιι1ϊα, 
ἴὰ ϑύμος.) καὶ βραχυπαραλήκτως, 
καὶ βαρυτόνως" ἔκτειν μι ενον γὰρ 
καὶ ὀξυνόμενον καὶ ἄρσενι: ὡς κλι- 
ψφόμενον δηλοῖ τὴν ψυχήν. 8. Ἐ-.: 
»ϑύμον Ηδβγοῖ. Ἰπ ογρσθίδει τὸ 
σχόροδον, αἰΐίιπι; 564 4111 δγαπι- 
ΠΙΆΓΙΟΙ (5. 8 989..5. Πογν. ἢ, 1. 
οἱ Μοβομορα. Εοΐορ. ἈΠῸ ἢ. Ὑ) 
ἰγαδηῖ, ϑύμον ἴῃ Ἰηθιια ΑΤϊοα 
1α 6 πὶ νΑἸαΐἶσ58, Ζαρα 1μ ΟΥ̓ΔΙΪΟΙ6 
Οταθοοσιπὶ ΘΟ] ηλΠ βυλβὸς οἱ 

ἀγριοκρόμμυον, Π. 6. σβρᾷ βρυθ- 
5115. 51]νϑϑίυ]8. πΠ886 σβρᾶθ Αἰμθηῖβ 
ογϑηΐ οἰθι5 που πηὶ ΘΠ απ οὗ 
ἱποραπι, 1ἃ σπιοα ρυβϑϑίευ 56}0]]. 
ἀοςσεὶ Ἰοσῖι Δηδρμδη15. ΑἰΠθη. 9, 
19. Ρ,, 60. 884. Τιποΐδη. ΤΊηι. α. 56. 
Εγηδβὶ. δα ΟΔ]11η}. ἔγαρηι, 261. Ρ. 
599.. Ἡογαῖ. Ἐρ. 1, 91,191. Ἰϊασαθ 
ὦ τῷ δεσπ. τ. ϑύμον φαγ. Θεὲ 08. 
φιιΐ ἐπι θωάσπι οεπὶ ἤἄσσο πιὸ ἱπορία 
νἱχεδεῖδ.νς ὙΛουτο ΠᾶπΟ 515] Π οδίϊο- 
πιθι νοοΐβ δα ἀθιέαις ΘΠ Θ᾽ θυ. 1 
16χ. συ. ν, ϑύμος. οἵ, ΒΠΊΘΥΡΘοΚ. 
ΕἼοΟτδ ΟἾ855. Ρ. 157.,. σὕἕἵἱ δὲ ἴρβϑδ 
τιοηϑῖ, ἘΠ υΠ1Ὸ Οἴτπι Π16116 δὲ δοοϑῖο 
νθβοὶ βδοϊϊΐοβ. 6556 γϑίθυεββ. οββ.: 
Ο ἐλ. αἰἷθ ΟΥ̓͂Σ πιὶξ τπεδίσιεπεη ΕΠΟγσῖα 
ὁϑδολπιαιεδὲ ψοτι Θἴπιθπε 150. 
954. δημόται. ἤτοι οἱ ἀπὸ τοῦ 

αὐτοῦ Ὁηπον: 851. Ῥαγὶβ, δημόται 
δαηΐ ΠΕ πέρστν (Τ᾿ γεηῖ. Ἐπ. 5, 9, 
1:5 ΑΘ ΘΙ ΠΤ ΟΣ 11} π Θπτητι ϑιτπξ 
46 τη 0 ἜπΉ τ : ΡΟΡα]ο, Ρᾶβο, 
ΒΟΙΠΙσοὲ Αἰοα αἰνίδα ογδαὲ ἴπ οοΥσ 
ἴᾳ5 οἰν]ΐαϊθϑ5 (δήμους ; “Ρορείος, 
Οὐαηπ 75). ἃ ααῖθτι5. οἶγεβ Αἔπρη. 
ΠΟΙ ΠΑ ἑΥ, τι οἶνεα Βοπι. ἃ 
ἘΠΡαΡιις οἷο. ὋΣ τοῦ πονεῖν ἐρ, 
φιλόπονοι, φίλεργοι. Οἱ. ἰαϑοτῖο- 
δ», Ἐν 

255. ἔγκον. ἀντὶ τοῦ ἐνεργεῖτε, 
ταχύνατε" ἐπεὶ οἱ τρέχοντες κόνεως 
πληροῦνται. ῆ͵ ἀπὸ τῶν ἀϑλητῶν" 
ἐν χόνει γὰρ ἐκείνων τὸ ἔργον εἴ, 

956. ἀκμὴ Ργορυΐθ αϑὲ πιΐογο, 
Ομδρι8) ἀοίθδ, ν. 81055. νϑῖξ. ἀθίπ- 
αἀ6 1ΐα αἰοίταν 14, φμοά ϑιιπιπεεπε 
ὁδὲ ἴπ γ6 φμαφι65 δὲ Ὑϑξβυξιτ ν 6] 
δὰ ροπιαγ ἴϊᾷ τ βρη ῆσοῦ τπαέι- 
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ΧΟ. οὐκοῦν ὁρᾶς ὁρμωμένους ἡμᾶς πάλαι ποοϑύμως, 

ὡς εἰχός ἐστιν ἀσθενεῖς γέροντας ἄνδρας ἤδη" 

σὺ δ᾽ ἀξιοῖς ἴσως με ϑεῖν, πρὶν ταῦτα καὶ φράσαι 

260 

μοι; 

ὅτου χάριν γ᾽ ὁ δεσπότης ὃ σὸς κέκληκεν ἡμᾶς. 
ΚΑ. οὐκοῦν πάλαι δήπου λέγω συ δ᾽ αὐτὸς οὐκ ἀκούεις. 

ὁ δεσπότης γάρ φησιν, ὑμᾶς ἡδέως ἅπαντας 
ψυχροῦ βίου καὶ δυσκόλου ξήσειν ἀπαλλαγέντας. 

ΧΟ. ἔστιν δὲ δὴ τί καὶ πόϑεν τὸ πρᾶγμα τοῦϑ᾽, ὅ φησιν; 
ορ65 ΚΑ.ἔχων ἀφῖκται δεῦρο πρεσβύτην τιν᾽, ὦ πόνηροιυ, 

ῥυπῶντα, κυφὸν. ἄϑλιον, δυσὸν, μαδῶντα, νωδόν" 

χίξαξοπι; Υγ0] δα αρέαέοπι. ἴα αἱ 
ἰπάϊοοὶ ἤἥοτοπι ἀϑέαἐ 55) ρμδεγεαέεπι; 
ν6] δὰ αἱίαπι τέπι φιιαπινῖ8. Ἰϊαατιθ 
ἢ. 1, δϑὲ αγείομῖμϑ ἐεπιροτγὶδ. ,) Ἀ. 6. 
ΠΟ ΠΊΘΗ ΗΠ ἐΘΠΊΡΟΥ5 Γαὶ ΘΘΥΘ 86 
ΘΡΡοτΐαπαη. --- ἀν εἐν ΡΥ. 6ϑὲ 
ΡΤΟριΐδαγε, ἀθίπαθ ορθπὶ ὕ͵γδ) 
ΘΙ ΟΟΏΤΤΕΙ͂Ο. ν, Κιϊίοσ, 46 ΨΈΥΡ, 
ταβᾶ. 1, 84. ἢ. 1. ἐμ. τῇ ἀκμῇ εεὶ 
Οοοαβίομθπι αἰξθβοθπμαὶ δπιρ θοιὶ 
Θααιθ εὐ πϑπλ 411 Θαπὶ 8Π1Ρ]6- 
οἴϊατ, εἱ 4ιαδὶ βιισουυστ. Ἐ 1. 
παρόντ᾽, ἱ, 6. παρόντα τινὰ, Βο5. 
Απϊπιϑᾶν, Ὁ. 5. εἰ ανε. Μ|βς. 
ΟΕ, Ὁ. 190, εἰΐαπι 5]. Ῥαγίβ.: ἡ 
δεῖ παρόντ᾽, καϑ' ἣν ἀκμεῖ (δὶς 
ρα. ἘΠ" βϑὰ βουἹθομηάιπι 6556 
νἱἀδύιγ ἀκμὴν) δεῖ παρόντας βοη- 
ϑεῖν. γσπ]δὸ ΡΥ] παρόντας, τυθηῖθ 
ΥΘΥΞῚΙ, 

ΦΡ7. ἰθηιθΥθ ΠΟΠΏ1}}1 δὲ Πὶς δὲ 
961. οὔκουν ῬΘΥ ᾿πιευγοσαυ ΟΠ 611. 
προϑ. συντόνως, δεικτικῶς. (ἴπιὸ 
δεχτικῶς [ίϑεπεογ.) τὸ δὲ πάλαι 
οὐ μόνον βραδύτητος ἐπίῤῥημα, 
ἀλλὰ καὶ ταχύτητος. 8. ,»πάλαι 
ΔΥΡΙΓΤΟΥ νυ ῬΟ556 7απι9 λαπιάτι- 
ἄμπα: πᾶσα ῬΥϑθῖου 8, οἐΐδι Εανο- 
Υἷητιβ οχ Εἰ ιδίαιϊο γοΐοσι, ἀρ. Αἴ- 
ἰίσος ἱπρυίπιίσαιιθ Αὐἱβί, πάλαι 48 
Ἰθιηροῦα δἀτηοάμπι Ὀγονὶ αἰοὶ. (οἔ. 
6957., 933.} 5.11. 5σθῆθς 111 οοθρε- 
τϑδηΐ, σοηδβρθοῖο Οδυΐοηθ ΟΠΊΪ 118, 
Δα διτπλ ΡοΥβουθίς ἔς, Ε', βἶνβ ρο- 
ὯΠΙ5. ΟἿΠῚ 60 ἴδηι ΘὈΙΡαηΐ, Ρ81110 
ἴδπιθη ἔαγᾶϊι5, υἰροΐθ σθη65. Β. 

958. ες εἰκός ἐστιν ὁρμᾷν. 
51. Ῥατίϑ. Α 

259, ἀξιοῦν Ῥγοργίθ εβὶ αἱ- 

δτιάπι) ΦΟΤΙ ΟΤΙ 6715.. ΘΟΤΙ δ τι ἐ ΤΊ ΘΏεττι 
Ῥμέαγο. ἀείπαθ νυδίϊδ (ἹΠΘΟρΡΒτ. 
παν. 6, 9.), ροϑδέμίατε, αὐ ᾿, 1. Ἐ,, 

259, ἔσως. οἵ. 148. Τὲ αὖον 
χηϑίτιδὲ τσολὲ ἰαμζοτι δοΐἑ ἴοΐ, εἶν 
ἄπ απο τι ρβοϑασὲ τπῖτ 7) “4μ|π5 τρεῖ- 
οἤεπι Οτωπα εἰοῖτε ΠΟΤῚ ατὸ μ7ι5 67. 
ξεΐετ [655 αἷς Ταάμτιρ. ἹΜμιιβ 
τοί 85.: ἔσως μὲ ϑεῖν. ἐξίσου 
μὲ τρέχειν : Ἐ.: μὲ ἐρὸ αδῴμθ οοἶθ- 
Τίοῦ αο ἐμ σγγαᾶπε δῖα. 
. 200. ἔγαρίτα Τηνουπμ. ΟΧ Βν. 
ὅτου χ. μ᾽ ὃ δεσπ. ὁ σὸς κέκληκε 
δεῦρο, αιιοα 5 θ]θούαμα 9281. 

961. δήπου, 5οἰϊίοοε. εἰρωνικῶς 
αἰοσίιπι. να, ΨΊροΥ. 8, 5, 8. 

968. ψυχροῦ βίου. ἤγουν τα- 
λαιπώρου. --- ὃ. ϑορῇ. Απιῖρ. 88, 
ϑερμὴν ἐπὶ ψυχγροῖσι καρδίαν ἔχεις, 
ψυχροῖσι, Τυι}111}0115, 488 ποῖ ἴαπτΐ 
ξαοϊθπάα βαπΐ. νἱᾶθ δπποίδϊα δᾶ 
ΘΠ Ἰοσιπι. --- δυσκολοῦυ, δθχιι- 
ΤΔΏΟ51, το] 6511. 

9265. πόνηροι, γεωργοί. 5]. 
Ὥοτν. Ῥαγίβ. Ηβϑυομ,, ἰαπάδηξθ 
8ρ.: πόνηρον (ροΥρθύδμπι [110 Υ] 
πονηρὸν), ἐπίπονον, κακοπα- 
δῆ, οἵ βϑαη ΠοΥ Ἐπιδίαιῃ. Οοπι- 
χαθηΐ. ἱπ ΕΠ, δᾶ Νίοοπμι. Ρ. 48. 
πόνηρον, ἐπίπονον, Β.: ,,Π]1σὰπ- 
ἔα ἴΐα, 4αΐα οὐδμΐ ΘΡΥυΊ60186, δὅ- 
4116 460 ἸὩρουϊοβὶ. 6 510 β8π6 βϑι; 
6 [δη16}) ὩΘΡαΥΘΥΙΠΙ, 56 

ἡοσοβιπι δχ ᾿παισβισία αἰ} δια ῖσο 
ψοοάρΡαῖο, οἱ δἐίαμι πονηροὺς ἰπῖ6]- 
Ἰίρεγθ ροβϑίῃὶ βρθοίαΐοχββ, οἵ. 498. 

266. δυπ. αὐχμοῦ μεστόν. --- 
7πηῖ. κυφὸν, κυρτόν. δυσὸν δὲ 
δυτίδας ἔχοντα. νωδὸν δὲ ὀὁδὸν-- 
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οἶμαι δὲν, νὴ τὸν οὐρανὸν, καὶ ψωλὸν αὐτὸν εἶναι. 
ΧΟ. ὦ χουσὸν ἀγγείλας ἐπῶν, πῶς φής; πάλιν φράσον μοι. 

δηλοῖς γὰρ αὐτὸν σωρὸν ἥκειν χρημάτων ἔχοντα. 
970 ΚΑ. πρεσβυτικῶν μὲν οὖν κακῶν ἔγωγ ἔχοντα σωρόν. 

ΧΟ. μῶν ἀξιοῖς φενακίσας ἡμᾶς ἀπαλλαγῆναι 
ἀξήμιος, καὶ ταῦτ᾽ ἐμοῦ βακτηρίαν ἔχοντος; 

ΚΑ. πάντως γὰρ ἄνϑρωπον φύσει τοιοῦτον εἰς τὰ πάντα 
ἡγεῖσϑέ μ' εἶναι, κοὐδὲν ἂν νομίξεϑ᾽ ὑγιὲς εἰπεῖν; 

ογῦ ΧΟ. ὡς σεμνὸς ὀὐπίτριπτος" αἵ κνῆμαν δέ σου βοῶσιν 
ἰοὺ, ἰοὺ, τὰς χοίνικας καὶ τὰς πέδας ποϑοῦσαι. 

ΚΑ. ἐν τῇ σορῷ νυνὶ λαχὸν τὸ γράμμα σου δικάξειν, 

τας μὴ ἔχοντα διὰ τὸ γῆρας" οὐ 
γὰρ δὴ ἄφωνον αὐδᾷ γὰρ ὁ Πλοῦύ- 
τος. ψωλὸν δὲ ἀσχημόνα κατὰ 
παρέκτασιν τοῦ μορίου. (πιὸ νοτ- 
Ράπι., τθοιεέλετιι ἢ Ὃ ἉΤῺ 1Ππ6 δϑὲ φω- 
λόεις. τι πυοπὶῖ Εν πο 1ἴ8 1816 
Εοκαγάι5 ΟΠ 85. Ρ}1]: εχ Αὐϊβί, 
ΡΙαΐ. Ρ. 94, β6αιι. {πάδειπὶ ρμαΐδξ 
ἰμέ6 1161, 4188. 56 η5 78πὶ 1ϑσῖο ἰθῃι- 
ΡΟΥΘ ΡΕΥ͂ νᾶγ]ὰ8 γβϑ Ομ 68 ἀἴβρθυβᾶ 
δσαΐ.) μαδῶντα δὲ φαλακχρὸν, 
καϑόλου τρίχας μὴ ἔχοντα. 

267. νὴ τὸν οὐρ. οἵ, 199, 
968. ὦ -- ἐπῶ ν. ̓ Δττικὴ ἡ σύν- 

ταξις, ἀντὶ τοῦ ὦ πλοῦτον ἐκ τῶν 
ἑπῶν ἀγγείλας " ἢ ἀντὶ τοῦ ὦ τιμιώ- 
τατον εἰπὼν λόγον, 8, χρυσὸς ἐπῶν 
Θηΐπὶ αἀϊοίτιπι οδὲ ρύὸ γρυσᾶ ἔπη, 
αἱ 526. δαπάναι ἱματίων. ραϊίϊᾳ 
δωτπέμοσδα, οἷο. Ἐὶ, 

969, σωρὸν χρημάτων, υὖ, πιο- 
πρπὶθ Βτ,, Ρίδαῖας. Μογο. 8. 4, 
56.: Νοπ λοπιΐσεθπε ταῖλὶγ δοὰ 1πὸ- 
ΘΘΕΙΥΓΙΠΠΠῚ 7ιθδοῖο ζμθπὶ τπθπιοσαξδ Πλδ- 
ΤΣ αἸοῦαπη εἰρωνικῶς, οὕ, 799. 

970, μὲν οὖν, ἧπο ψν6γ0Ὸ 7. ὃ 
987. οἵ. νΙροΥ, 8, 8, 18, ἔγωγ εξ, 
8011. δηλώ. Ε. 

271. φεν. ,ἀπατήσας. 61, Ῥασΐς, 
δι: τα φενάκη δὲ κυρίως ἡ προῦ- 
ϑετὴ καὶ ἐπιτηδευτὴ κόμη, ἀπὸ 

, τῶν κατεῤῥυηκυιῶν γυναικῶν, καὶ 
οὕτως ἀπατωσῶν διὰ τὸ ἐπείσα- 
κτον τῆς πόμης. ΟἹ, 280. Άδῃ, 872, 

272. καὶ τα θεῖ. ἸΘΕΙΙΣ: 
278, πάντως γάρ. ἀληϑῶς γὰρ 

νομίξετέ δ τοιοῦτον ἄνϑρωπον 
εἰς ἅπαντα εἴς, 8, τοςφούτον. 

ἀπατεῶνα. 51. Ῥοτν. (φένακα.) εἰς 
τὰ πάντα, νοὶ εἰς ἅπαντα, οἷ 
5. Ἰθρῖῦ, δϑὲ οπισιίίπο, ἴΐα αὐ ἂν- 
ἅρωπος --- πάντα 511 ἤοπιο ξοΐτι5 
ὦ παΐιγα οοτπροδίέμδ 6 ἡγαμαϊφιε. 
Ἐ, Ἐ.. 

974. ἄν. να. δηποῖ, δα 148. 
ὑγιὲς, ἀληϑές. Ε, 6], ΡῬατῖϑβ. 

975. ὡς σεμν ὅς. κατ᾽ εἰρωνεί- 
αν. (εγανἱὶ 5 θυ Τιι5. 50 6ΥῸ νιιΐὰ 
νοΥΡρα πάντως -- εἰπεῖν Ρτοπιιη-- 
οἰανογδὲ Οατῖο; αὖ πιοποὲ Ε.) δ ύ- 
πίτρ. ὁ ἄξιος ἐπιτρίψεως, τῆς 
ἀπωλείας. 51. Ῥατῖβ. οἵ. 120,,) 614. 

9276. ποῦ σχετλιαστιχκὸν Ἦν]... 65} 
ἑοῦ, 564 ροίϊι5 ραχαθηΐ5, δὶνβ 
δοϑιϊθητπ,, αὖ αρ, Ρ]αίοπθιμ. νἱῦ, 
ΘΟΠΠΘΙ  εΥ. 16χ. σύ. μι ν, 7060 51- 
ΠῊΪΠῚ βοῦν ΡΙδαιίπιις Οαρὲ. 8, 4, 
118. ψωίὰ οσοοδαΐξὶδ 5. σοιπρεάε5, Ομγ- 
χεγὸ Ωἀ πιδ. τπθαφίι6 απιρίδοέὲ Ἔγίες- 
χα, μὲ νοϑβ οἰδίοαίαπιῦ 8.: τὰς 
χοιν. κ. τὰς πέδας. ἐν τῷ εἰδε- 
κῷ καὶ τὸ γενικὸν ἐπήγαγεν" αἱ 
ρὰφ χοινικίδες πέδαι τινὲς εἶσι" 
χοῖνιξ δὲ πᾶν περιφερές" διὸ καὶ 
τὸ μέτρον χοῖνιξ καλεῖται. Ἐ᾿ : χοί- 
γνικες διιπῦ χιογυΐγ ᾿ἴσπα ογᾶβϑα δὲ 
χοϊιιηαα, ἴῃ αι8θ Ρ6ά65 δὲ οσιγα 
ΒΘΥνοῦη) Οπιηΐποαιιθ οδρίϊνο- 
χιπὶ, δγοίαθϑηΐασ: παπᾶ οἰϊδηι 
ξυλοπέδαι ἀϊοῖα βαμΣ δἴο, 
ΟΣ ὃ. 8.: - ἐν ταῖς ᾿άϑήναις 

πολλὰ ἦν δικαστήρια, καὶ ἕν τιάς 
μὲν ἐδίκαξον περὶ φονικῶν πρα- 
γμάτων, ἕ ἔν τισι δὲ περὶ δημοτικῶν" 
καὶ ἕκαστον δὲ τούτων εἶχεν ἕν τι 
στοιχείων εἰδικὸμ ὄνομα" οἷον ἦν 

ἀρόδον, 
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σὺ δ᾽ οὐ βαδίξεις; ὁ δὲ Χάρων τὸ ξύμβολον δίδωσι. 

τι τῶν δικαστηρίων λεγόμενον βῆ- 
τα, ἄλλο γάμμα, καὶ ἑξῆς τὸ ὃ 
καὶ τὸ ε, καὶ ἕως τοῦ κ. (ὁ, σοη- 
οἷοι. 718. 5644.) δέκα γὰρ ἦν (ρτο 
ὨΠΠΊΘΙῸ ἀρ θα τι) τὰ δικαστήρια 
τὰ πάντα ἐν ̓ Δϑήναις, καὶ πρὸ 
ϑυρῶν δὲ ἑκάστου δικαστηρίου 
ἐγέγραπτο πυῤῥῷ βάμματι τὸ στοι» 
χεῖον ; ᾧτινε τὸ δικαστήριον ὦνο- 
μάξετο. ὅσοι δὲ δικασταὶ ἦσαν ἐν 
᾿άϑήναις, (φαϊησθποβ Ἰάϊσ65 ἔευθ 
πὶ βἰπρι}5 ἡπᾶ1οἰϊ5 1616 8556 οβἕθη- 
αἰ Μαδιηΐαθ ἀϊ55, 9, 46 1 610115 
Αἴμπθη, ἱπ Μίξο, Ρἢ1]1Ο], νοὶ]. 1. 
Ρατί. 8. Ρ- 952. --- Β. οἵ. 6. 6.8. 
ΚόρΚΙ Οοϑεέσροδισιρ: ἃ. στ. Ῥαρδ. 
612. 5644’) ἕχαστος καϑ' ἕκαστον 
δικαστήριον εἶχε δέλτον, τουτέστι 
πινακίδιον, ἐν ᾧ ἐγγεγραμμένον ἣν 
τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τοῦ δικαστη- 
ρίου. εἶχε δὲ καὶ ῥάβδον ἅμα τῷ 
πινακιδίῳ, καὶ ἐν αὐτῇ δὲ τῇ 
ῥάβδῳ ἦν τὸ ὄνομα τοῦ δικαστη- 
ρέου ἐγγεγραμμένον" ὅτε οὖν συνέ- 
βαινε, καιρὸς τοῦ δικάζειν. ἤρχου- 
το πάντες οὗ δικασταὶ εἰς τὴν ἀγο- 
ρὰν, κἀκεῖ Ἀλήρους ἔβαλλον" καὶ 
ὅστις ἂν ἐχληροῦτο κλῆρον ἔχοντα 
τὸ α, ἀπήρχετο εἰς τὸ α διχαστή- 
ριον" ὁμοίως εἷς τὸ β καὶ τὰ ἔφε- 
ξῆς ἀπήρχοντο. καὶ πρῶτον μὲν 
ἐδείκνυε τῷ κήρυκι τοῦ δικαστη-. 
ρίου τὸν κλῆρον τοῦ στοιχείου" ὁ 
δὲ κήρυξ λοιπὸν ἐδίδου αὐτῷ τὸ 
πινάκιον αὐτοῦ καὶ τὴν ῥάβδον, 
εἶτα οὕτως ἐδίκαξεν. εἰ δὲ τις δὲ- 
καστὴς εἰσήει μὴ κληρωϑεὶς εἰς τὸ 
δικαστήριον ; διαφόρως ἐξζημιοῦτο. 
- (ἄλλως.) τοῦτο δὲ ἐγίνετο, ἵνα 
μὴ διαφϑείρῃ τις τὸ δικαστήριον, 
ἀκρίτως ἐρχομένων τινῶν χωρὶς 
πλήρου͵ εἷς τὸ δικαστήριον δικάσαι. 
τὸ δὲ ὁ Χάρων τὸ ξύμβολον 
δίδωσι τοιοῦτόν ἐστι. τοῖς λα- 
χοῦσι δικάσαι εἰσελϑοῦσιν ἑκάστῳ 
σύμβολα δίδοται δημόσια παρὰ τῆς 
ἐπὶ τούτων (τούτῳ) εἰληχυίας ἀρ- 
γῆς; ἵνα ἐξιόντες καὶ τοῦτο προσ- 
φέροντες λαμβάνοιεν τὸν δικαστι-- 
κὸν μισϑόν. (τε. : -- ἐδίδου δὲ 
ὁ κήρυξ αὐτοῖς ῥάβδον, ἥτις ἦν 
σύμβολον τοῦ δικάζειν, ἵνα ὅκα- 

στος καϑ᾽ ἑσπέραν ἀποδιδοὺς τῷ 
πρυτάνει τὴν ῥάβδον [{π|ὸ τὸ πι- 
νάκπιον ) ἰ6 6 ]}]8 πὶ ,] τριώβολον λαμ- 
βάνῃ.͵ μισϑὸν τῆς δικάσεως.) εἰ- 
πωνοῦν σορὸν ἐπήγαγε Χάρων. 
δέον δὲ εἰπεῖν ὁ “ἄρχων τὸ 
σύμβολον δίδωσιν, ὅς ἐστιν 
ὃ μισϑὸς δ δικαστικὸς, εἶπεν ὁ 
Χάρων, ὡς γερόντων αὐτῶν καὶ 
μελλοϑανάτων. {θγαπι νοίιι5 8.: 
ὁ δὲ Χάρων τὸ ξύμβολον. 
περὶ τοῦ παραδιδομένου τοῖς εἶσι- 
οὔσιν εἰς τὸ δικαστήριον συμβόλου 
᾿ἀφιστοτέλης ἔν τῇ ᾿ϑηναίων πολι- 
τείᾳ οὕτω γράφει" τοῖς γὰρ δὲ- 
καστηρίοις. χρῶμα ἐπιγέ- 
γραπται ἐφ᾽ ἑκάστῳ ἐπὶ τῷ 
σφηκίσκῳ τῆς εἰσόδου. ὃ δὲ 
λαβὼν τὴν βακτηρίαν βαδί- 
ξει εἰς δικαστήριον τὸ ὁμό- 
χρουν μὲν τῇ βακτηρίᾳ, 
ἔχον δὲ τὸ αὐτὸ γράμμα, 
ὅπερ ἐν τῇ βαλάνῳ. ἐπειδὰν 
ὃὲξ εἰσέλθη: παραλαμβάνει 
σύμβολον δημοσίᾳ παρὰ τοῦ 
εἰληχότος ταύτην τὴν ἀρ- 
χήν. ἀντὶ δὲ τοῦ εἰπεῖν ὁ κήρυξ, 
ὴ ὃ, δῆμος» ἀπήντησε πρὸς τὴν 
σορον. --- Τπιμπῖ, ἔστε δὲ ἡ σύνταξις 
σολοικοφανής" λαχόντος γὰρ 
τοῦ 79. ἀμματός σου ὄφειλεν 
εἰπεῖν ὃ δὲ εὐϑεῖαν ἔϑηκεν ἀντὶ 
γενικῆς, ᾿Δττικῷ ἔϑει χρησάμενος " 
ἔϑος γὰρ τοῖς ᾿Δττικοῖς οὕτω ποι- 
εἶν ἐπὶ τῶν οὐδετέρων μετοχών 
οἴσ, δαπὶ ᾿πούθπὶ Αὐτσουιηι ΠΟΠ1- 
δεν] ῬΥῸ φρϑηϊῖνο δ 5ο]ιΐο 
ΘΟΠΞΘαΙΘΗ 86. πσαΥρΡΘ) 1 Η, 111ιι- 
δίγϑῃβ ἰαιάδὶ ΑΟμ, 1181., Τιγϑβἰ 5, 
18., Οτθσου, σου, ἀθ εἴα], Αἰτοα 
Ῥ. 15. 564, εα, Κοεη, εἴο. οἵ, 
δίῃ. συ, δύ. ὃ, 5662., ϑορμ, Ρμϊ- 
Ἰοοῖ, 1211. σϑἴθυ απ φ᾽ Μ995. 66,1, 
Θ᾽ δα8 5010]. ῬΔΥΪΓΟΥ αἴχψιθ 6δα1- 
Ἰοηΐβ ΕἸοΥ, λαχὼν; «ιιοὰ Ῥτομραῖ 
Πάννθβ5. ΜΜῖβο. οὐἱῦ. Ρ. 194,, ἀϑβθὴη- 
τἰθαῖθ ΒΥ. 56 σϑοΐθ 586 παροῖ νι]- 
δαῖΐα Ἰθοίῖϊο, οἱ]ϊ5. π1σ βθηβιῖθ δϑῖ 
βεοιηᾶιηι ἘΔ: δὼ ψόγο τιον αὖῖδ᾽ 
σαπὶ ἐαθοῖϊα α 16 εἄἀμοία ἡμάϊοίωπι 
δογίίέα οἱ ἐπὶ σαριῖο 3. δἰχα}}15 Ἰοοδ 
εβδὲ 968, 
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ΧΟ. διαῤῥαγείης. ὡς μόϑων εἶ χαὶ φύσει κόβαλος, 
280 ὅστις φενακίξεις, φράσαι δ᾽ οὔπω τέτληκας ἡμῖν, 

ὅτου χάριν μ᾽ ὃ δεσπότης ὁ σὸς κέκληκε δεῦρο " 
οἱ πολλὰ μοχϑήσαντες, οὐκ οὔσης σχολῆς, προϑύμως 
δεῦρ᾽ ἤλθομεν. πολλῶν ϑύμων ῥίζας διεκπερῶντερ. 

ΚΑ. ἀλλ᾽ οὐκέτ ἂν χρύψαιμι" τὸν Πλοῦτον γὰρ, ὧν- 

ὃρες, ἥκει 
ἄγων ὃ δεσπότης, ὃς ὑμᾶς πλουσίους ποιήσει. 

ὄντως γὰρ ἔστι πλουσίοις ἅπασιν ἡμὶν εἶναι; 
κ , ν 5 τ΄ , 

ΚΑ. νὴ τοὺς ϑεοὺς, Μίδας μὲν οὖν, ἣν ὦτ᾽ ὄνου λάβητε. 
ΧΟ. 

ἶν -“, . , ᾿ ΄ »Ὕ 

ὡς ἥδομαι, καὶ τέρπομαι, καὶ βούλομαι χορεῦσαι 

ὑφ᾽ ἡδονῆς, εἴπερ λέγεις ὄντως σὺ ταῦτ᾽ ἀληϑῆ. 
990 Κ4, χαὺὶ μὴν ἐγῶ βουλήσομαι. ϑρεττανελὸ, τὸν Κύκλωπα 

979. δὲ α ὁ δ. τιιπιρατὲδ, ρότεαϑ. 
νοχ ΑἰΟΙ5. ΞΟΥΙΡΤΟΥΡιι5 ἔδυ] ]18-- 
Υἱβ., τιἍ, ᾿ηοΠπ1 8ὅρ., οΟΙ]]αἐῖ5. 888... 
Οὐποῖομ, 798., Ψα5ρ. 162, οἷο. 8.: 
μόϑων. εἶδος αἰσχρᾶς καὶ δουλο- 
πρεποῦς ὀρχήσεως. οἱ δὲ Πάκωνες 
τοὺς παρατρεφομένους τοῖς ἐλευ- 
ϑέροις παῖδας μόϑωνας καλοῦσιν. 
ἄλλως. μόϑων, φλύαρος, φορτι- 
κὸὺς, ἄτιμος, αἰσχρός. --- οἵ, δύδπι- 
τηδίϊοοβ, εὐ ἀθ ΤΠ͵ΡῚ βία ϑβαϊΐα- 
ἰϊοηθ Εσπ. 694., Επτὶρ. Βδοςο!, 
99, ΥΑ θη. Στ ρ: 69: τα νασθ 

ἸΏΤΕΣ βαϊϊαπαὶ δὰ Πρίαπι Θομθύᾷ 
ΥΘΙοΥΥ τποποὶ ὅρ. --- κόβαλος. 
κόβαλοι δαίμονές, εἰσί τινες σκλη- 
ροὲ περὶ τὸν Ζιάνυσον. 8. 51, Κτ- 
οἴοτ, ἀπατεών. 5]. Ποτγν, ὅβοιστῆς: 
ΟΣ. ΘΟΒΉΘΙΠΘΥΙ 16χ. συ. ἢν ν., Εἶχα, 
970., 8589., 418., 641., 101 νΙἀ. 5680). 
980. φενκ. οἵ; 971. τέτληκας, 

ὑπέμεινας. 51. ῬΑΥ15. διμοξιηίαεὶ, 
αρτιαέμδ 68. 
288. διεκπερ. ἀντὶ τοῦ παρο- 

ρῶντες χαὶ παρατρέχοντες ὑπὸ τῆς 
ἄγαν σπουδῆς χαὶ αὐτὰς δὴ τὰς 
τῶν ϑύμων ῥίξας πολλῶν ὄντων, 
ἃς ἐξ ἔϑους εἴχομεν. Ταμι, ΑΘ50}}}]. 
Ῥεῦβ, 485. διεχπερῶμεν Φωκέων 
χϑόνα. ἘλαΤΙρ. ἘΥμβῖρυ]β Ἐν, 4, 8. 
ἅπερ δεῖ κατὰ φύσιν δεεκπερᾷν, 
ΒΟΥ αἰιὰθ παϊιχαθ πθοθϑϑιίαίθ ἐχαγια- 

οαπάμη, εδὲ, Β6, ἀ6 ϑύμοις οἴ, 958. 
85, 18 Ρ]θγ6 οοαα,. ΒΥ, εἰς, 

1. ἴς ο. αὐόστ. «ε΄. 

Βιαν, εἔ ΠῚ σχαΐϊάατη ΠΡΥῚ ἡμᾶς. 
Β.: ο,οὑμᾶς ργαορίδοεδξ, αατα αἱ-- 
σοΥΘ (ὐϑτίομπεηι ορογξιοσιξ, αιοα 
δα 5θη865 ρϑυξπουοῖ, 

286. ἔστι, ἔξεστι. Ἐ. ἡ μὲν εἶἷ- 
ψαι. ἐν Σοφοκλεῖ (ΑΙ. 679.) εἴρη- 
ται περὶ τοῦ ἡμὶν, ὅτε καὶ βραχύ 
ἔστι, διὸ καὶ ὀξύνεται. ῬαΥ5. οἴ. 
ἩοΥπιᾶπῃ. 46 δμιαμα. συ. δύ. 1. 
ῬΡΡ. 79. 5666. 

987. Πίδας. 1. 6, ἀἰεδείπιοϑ. 
νας Ον6. Μοὶ. 11, 92... ξ66ᾳ., 
ΕἸΘο ΟΝ πον ον Ἀροξίοὶ. Ῥτόνουρ, 
15, 19. Ε Ὁ. 

088. εἷς Θεὲ φιαπι; ἥδεσθαι εἰ 
τέρπε σϑαι ἰαεέαγί, σαμάεγθ. ἼΔΩ 
ΔΕΪΠΊτ15 σομηπιοῖι5 Πἰπσαδθηι αθ 6 ὲ 
ΤΠ] ΠΡΊΙοαΥΘ σούρα, πιὸ Ῥᾷο. 291. 

900, ἢ τοῦ Κύκλωπος ἱστορία 
δηλ )λη ὅτι ποιμὴν ὧν καὲ λύραν 
κατέχων ἡγεῖτο τοῖξ αὐτοῦ ϑρέμ- 
μασι, καὶ ὅτε αὐτὸν ᾽Οδυσσεὺς 
ἐτύφλωσεν. ὥσπερ οὖν ἐκεῖνος, 
οὕτω καὶ οὗτος ἣν πρὸς τοὺς γέ- 
θοντας. ἄδων καὶ πορευόμενος 
μετ᾽ αὐτῶν. ἔστι δὲ τὸ ϑρεττα- 
νελὸ τῆς λύρας ἀπήχημα, καὶ οὐ 

συνάπτεται πρὸς τὴν σύνταξιν, ἀλ- 
λὰ διότε καὶ αὐτὸς ἢδε, τούτου 
χάριν ἐνέϑηκεν. --- τοῦτο δὲ ἐκ Κύ- 
πλῶπος Φιλοξένου ἐστί" πεποίηκε 
γὰρ οὗτος τὸν Κύκλωπα κπιϑαρίξον- 
τα. --- διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν καὶ τοῖν 
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μιμούμενος, καὶ τοῖν ποδοῖν ὡδὶ παρενσαλεύων, 
ὑμᾶς ἄγειν. ἀλλ᾽ εἶα, ϑαμίν᾽ ἐπαναβοῶντες, 
βληχώμενοί τε προβατίων αἰγῶν τε κιναβρώντων 

μέλη, ἌΝ 

ὅδ ἕπεσϑ᾽ ἀπεψωλημένοι" τράγοι δ᾽ ἀκρατιεῖσϑε. 1, 1. ο. 

οο ΧΟ.ἡμεῖς δέ γ᾽ αὖ ξητήσομεν, ϑρεττανελὸ, τὸν Κύχλω- 
πα ἀντισύστ. α΄. 

βληχώμενοι σὲ τουτονὶ πεινῶντα καταλαβόντες, 

ποδοῖν ὠδὶ παρενσαλεύων 
ἔδειξεν, ὅτι πρὸς τὴν πυγὴν αὐτοὺς 
τῷ ποδὶ ἔτυψε. (Ε.: ὠὧδὲ, Λοο 
χποᾶο, Ῥοϑβίϊιπι οϑὲ δεικτικῶς, Ἰία 
πὸ Οατγίοα μδηο νοσθηὶ δά θη8 ρΡιι- 
ἰαπάϊι5 οἷς ρϑαϊΐθιι5 ἰθύσαπὶ ατι88-- 
5Ξ8556, οἱ Οὐ]οβ Πποαῖια 11Ππιο 46- 
Ἰδοῖθβθ, βϑηθβάιθ δα 56 σὑθϑρί θοῦ 
Ἰμδδῖθββθ: ππᾶθ νυ. παρενσαλεύων 
Θρϑοϊαΐθ ροϑβίϊηϊ δϑδί , Οἠἶβϑὶ5 Ὡσ- 
τηϊηΐρθιις πέδον, ἔδαφος; αἰτιξ 51π|]- 

- ΡΞ εἴς.) τὸ δὲ ἑξῆς καὶ μὴν 
ἐγὼ βουλήσομαι ὑμᾶς 
ἄγειν. διασύρει δὲ Φιλόξενον τὸν 
τραγικὸν. ὃς εἰσήγαγε πκιϑαρίζοντα 
τὸν Πολύφημον (46 αιιο Ηομ;, Οά. 
9... Ονᾶ, ἽΜοῖ, 18., Ηγδίη, ἴδ}. 
195. εἰς,.). τὸ δὲ ϑρεττανελὸ 
μέλος καὶ κρουμάτιόν ἐστι. τὸ δὲ 
ἀλλ εἰα τέκεα ϑαμίν᾽ ἐπανα- 
βοῶντες ἔκ τοῦ Κύκλωπος Φι- 
λοξένου ἐστί. --- ἄλλως. Φιλόξενον 
τὸν διϑυραμβοποιὸν ἢ τραγῳδοδι- 
δάσκαλον διασύρει, ὃς ἔγραψε τὸν 
ἔρωτα τοῦ Κύκλωπος τὸν ἐπὶ Γα- 
λατείᾳ, εἶτα, κιϑάρας ἦχον μιμού- 
μενος ἐν τῷ συγγράμματι, τοῦτό 
φησι τὸ ῥῆμα ϑρεττανελύ. ἐκεῖ γὰρ 
εἰσάγει τὸν Κύκλωπα κπιϑαρίζοντα 
τὴν Γαλάτειαν, --- Φιλόξενος δὲ ὃ 
διϑυραμβυποιὸς ἐν Σικελίᾳ ἦν πα- 
ρὰ “΄ωριεῦσι. λέγουσι δὲ, ὅτι ποτὲ 
Ταλατείᾳ τινὲ παλλακίδε Ζιονυσίου 
(ϑθπίου8) προσέβαλε, καὶ μαϑὼν 
“ιονύσιος ἐξώρισεν αὐτὸν εἰς λα- 
τομίαν. φεύγων δὲ ἐκεῖθεν ἦχϑεν 
εἰς τὰ μέρη. Κυϑήσων, καὶ ἐκεῖ δρᾶ- 
μα τὴν Γαλάτειαν ἐποίησεν, ἐν ᾧ 
εἰσήνεγκε τὸν Κύκλωπα ἐρῶντα τῆς 
αλατείας " τοῦτο δὲ αἰνιττόμενος 
εἰς Ζιόνυσον" ἀπείκασε γὰρ αὐτὸν 
τῷ Κύκλωπι, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς ὁ 4ιο- 
νύσιος οὐκ ὠξυδόρπει, 8, ἀθ Ρμὶ- 

Ἰοχεπο, μοξία αἰ Πυγαυιθῖοο δῖνθ 
ἐγαρσίςο , βιιπιπιο αι ΒΘ] ] 06, νἱ- 
ἀθ., «τιο5 οἱ ἢ. 1. εἴ δα Νὰ». 592. 
Ἰϑδιάαηξ, ΟΘβηογαπι δα Γμιοΐδη. 1. 
3. Ὁ. 115... ῬΙπΙ. ἀ6 ΜΏ5. 5,319. εἴ 
45... Βιυτγοῖία Μόπι. 86 1 Αοϑδά. α, 
Τηδοτὶρί, 13, 904. Μϑοπδοηΐς ἦα 
1110 γϑύβιιβ ἰαιιανῖ 8Ρ. δὰ ΝΌΡΙαπι 
1.1. ἘΣ, Άδη. 885. Βτ' : οὔϑδρθοΐδξ 
4αδθᾶαδπι οὐδὲ δα] ϑεϊοηβ, Κύκλωψ 
αἰοία. 46. χπὰ νἱᾶ, ΜΙ θασβ. ἴῃ Οὐ- 
ΟΠ βέσα. 

208, βληγχ. βοῶντες. ἄδοντες, 
λέγοντες. τὸ βληχᾶσϑαι ἐπὶ προβά- 
τῶν. --- 5]. Ῥατίβ. 8.: -- τὸ δὲ 
ἑξῆς βληχώμενοι μέλη. κιν ἅ- 
βρα δὲ ἡ δυσωδία τῶν μασχαλῶν, 
ἢ τῶν αἰγῶν" κιναβρώντων οὖν 
πακὴν δυσωδίαν ἐχόντων εἴα. 

φοά͵ ἀπε. υϑοιεῖ, τπογθ 11Ὁ-- 
οογηι ᾿αβοϊνι θη; ΙΔ απο 
Τπαρὶς Υἱα οι] πὶ 1π Ξθηΐριι5.. ΟΧ 
4α]θὰ5 οοπδίαι ΟΠμοσιιβ. τράγοι. 
1, 6, ὡς τράγοι, τι 8. ἀπμποίαντ. 
)οπεαδίεἰς αμέοῆι,) μὲ ἤιίσοὶ, 1. 6. 
οομηθάει5 ΠοΥΡα5, Ῥυϑοβουεπι ἰῃγ- 
τὴὰ (958. 983.}: παααδ βπΐπὶ ΠΟπΊ]- 
πὰπὶ οἰθαπι σαρ᾽θ 15. ΡΘΥ 0601} 
δες ἀϊοία οἰπηῖα εἴ εἰρωνικῶς. 

995. ζητήσοπεν σὲ ἐκτυφλῶ- 
σαι, οσοτιαίπημ7 ἐξ Θχοοθοαγε; ΟΡΟ- 
Υατὴ δ) δἰ πλιι5., τὰς ἴ6 ΘΧΟΟΘΟΘΙΊΙΙ85. 
δἷς ξητεῖν 866., 496., .586., Ματο. 
12, 12., Ἀοπι. 10, 3., ΤΡ. ΒΟ, 
Απηϊπηδᾶν. Ρ. 6. Ἐκ Η. ζητεῖν 5664 τ16}- 
ἴθ πη ΠΏ. δὲ υϑίίο. ντα, Ἡ σύ μι. ἘΝ 

296. πεινῶντα, ζ{απιεῖίϊοατπ,, Ὀἴ-- 
Ῥοῖθ βϑύνιπι ρϑιιρθιῖ8 ἀομλῖηϊ δὲ 
ΤΠ πιο νϑβοθηῖ5 ππα ΟπΔ ἶβοθ 
δϑηΐῖρθαβ. νίαε 29,, 919,, 258,, 815. 
5644. Β6η1]. 1π δηποῖ, πίνοντα, 
Βυ, ΔΙΠ4π6 ἴῃ ἱρ5ο ογαπο πινῶν- 
τα; αοσχαχα πραΐχζιιηι ΘΟ Θ55αυ 1 
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πήραν ἔχοντα, λάχανα τ᾽ ἄγρια δροσερὰ, κραιπα- 
λῶντα, 

ἡγούμενον τοῖς προβατίοις. εἰκῇ δὲ χαταδαρϑέντα 
που, 

5 μέγαν λαβόντες ἡμμένον σφηκίσκον, ἐκτυφλῶσαι. 
800 Κα. ἐγὼ δὲ τὴν Κίρκην γε, τὴν τὰ φάρμαχ᾽ ἀνακυκῶ- 

σὰν π 1 6. οὐσν- Β. 
ἢ τοὺς ἑταίρους τοῦ Φιλωνίδου ποτ᾽ ἐν Κορίνϑωῳ 
2) ς » ΄ 

ἐπειόεν, ὡς ὄντας χαπροῦς, 

εϑί, πίνοντα οἰϊδηι 1πθρέτη 56 απιθηΐθ 
χριιπαλώντα. ΟΡΈΒΣ 

297. 7ιπη:. ἐνταῦϑα ὁ ποιητὴς 
παιγνιωδῶς ,ἐπιφέρει τὰ τοῦ Φιλο- 

δένου» εἰπόντος πήραν βαστάζειν 
τὸν Κύκλωπα, καὶ λάχανα ἐσϑίειν. 
οὕτω γὰρ πεποίηκε τὸν τοῦ Κύ- 
κλωπος ὑποκριτὴν εἰς τὴν σχηνὴν 
εἰσαγόμενον. -- ταῦτα δὲ πάντα 
διασύρων τὸν Φιλόξενον εἶπεν, ὡς 
μὴ ἀληϑεύοντα᾽ ὁ γὰρ Κύκλωψ, 
ὥς φησιν “Ὅμηρος, Ἀρέα ἤσϑιε, καὶ 
οὐ λάχανα ΘΟ. 

298. ἣγ. προοδοποιοῦντα τού- 
τοις ; οἷς ἡμᾶς ἀπεικάξεις. 8]. Ῥα- 
τἱβ. δααῖε5 εδὶ ἀδΐ, φαΐϊα (ἡγεῖσϑαι 
ἢ, 1.) δϑὲ ργαθίγα ϑ'πιρ] οἷα γ, ἀα- 
ΠΟΥ 1ἴα τιῦ 115), 4πὸ5 ἀποδ5. 1Πη1-- 
ῬΕΥδμαὶ 115 ποὸρ ΠᾶΡθα5. εἰκῆ; 
ἸΕΠΊΘΥΘ, βἰπθ σϑιιδα; ἢ, 1, δἱθσϑη- 
ἴεγ ἀθ δο, α11ὶ ἀουπῖδ 101. ὉΠῚ 
ΠΟΥΠΊΙΓΟ πΟΙποσαῦ: ττὸ ρ56 αΙΘΘΥΘ 
ΤῸΝ Ῥοϑβϑὶξ, ΟΥ̓ 1Ρ1 ΡΟ 551: Π111Π| 
ἀογπιαῖ; «πιοὰ δοοιαϊδ οὐϑρι]α 
αἰξίθη 5. ἘΦ -- χαταδαρϑόντα 
Ῥογβοῃ. Ποργ. Ὠἱπθουξ, ἢ.1., Ε]π15]. 
δα Ασμάγχη. 974., «πεπια ἀπιοάιιπι 
ἐγκαταδαρϑόντας. Ἰεοί αγ δρ. ῬΙαΐ, 
ἐ, 2, Ρ. 647. Ε΄. Ππρτὶ καταδαρϑέν-- 
τα, καταδαρϑεῖσα ἂρ. )ϊοη. (855. 
45. ἰμηϊο. Ρ. 419, 14,, ἀποδαρ- 
ϑέντα ἀρ. ΝΙΟΟΟΠΑΥΪη ἴῃ Ἰοχ, ὅδῃ- 
ΒΟΥΠΙ..γ) 4πο0α ΒΕΚΚοτιιβ ϑαϊαϊξ, Ὁ, 
849.; 46 φαΐβιις ξουπιῖβ Ἰδη ψαδ πηι 
τιθηΔοβῖς αἰδριιϊδηῦ Ὑνγεΐθηρ. δὰ 
ΡΙῖ. 6. Ρ. 557. οἵ Βοΐββοη. δᾶ 
ἸΝΝΙοοἴδηι Επιρθηΐαη, 9, Ρ, 188., οἱ 
δηποίαν ΠΙηἀοΥἤιιβ. Θαιίάοπι 
ΥἾΤΙ5Β Ηἰβοθ ΘΥΠ1551Π|18. οἰδὶ τιᾶ-- 
δηδπι διιοίουϊταΐθηι ἔγριο: ἰα- 

πΊΘΏ , 40 τ} Ργοροβίξαπι 1ηϊ- 
το Σὰὶδ 2111 πιαΐαγθ 519 οοάϊοὶ- 

Τα: 

Ριι5, 1ἃ ἔθῆξθο:; οἵἷπὶ ΡΥϑθϑουξίηι 
Ἐν ποη Ἰπθρέβ ΒΒ ΡΙσΘἔπτ, κατα- 
δαρϑάνειν Εἰ18πὶ 56 η51 δα ϊν π5ιγ- 
Ῥϑίμπι 6558 Ρ͵ΤῸ δορίσπαο, τι κατα- 
δαρϑεὶς ἢ. 1. 510 δοπιῖιο Ορρτεϑϑι5., 
πὶ ῬοΙΥρμθπιαβ Οαγ55. 9, 571. 
5666. 

299, ὴ μμένον, Ῥταθιδέαπι, ἃ 
νϑύθο ἅπτειν; ἘτρέΞ οι σφή Ἀ.» 
ὠξυμμένον ξύλον. Ἐ, 8. δαλόν. δ]. 
ΒΥ. Ἰάθπι 5] σηϊῆοαΐ φηνίσκον, φαοα 
ΡΙδοοθαῖ ΒΘμΠ]6]ο. 

900. τὴν Κίρκην. τὴν «“4αΐδα. 
81. Ῥαγῖβ. οἵ, 179, εὐ 8. Η.1. ἄνα κ. 
ταράττουσαν, μιγνύουσαν. 81. Ῥαυῖβ. 

801. Νο πι816 8, πὶ οοᾶ. Βιαν.: 
-- καὶ Νικοχάρης ,(Μικόχαρις) ἐν 
Γαλατείᾳ" τί δῆτ᾽ ἀπαιδευτό- 
τερος εἶ Φιλωνίδου τοῦ ἴ1ε- 
λιτέω ς. (:) ΑἸ1ι5. 8.: δέον εἰπεῖν 
Ὀδυσσέως, ὁ δὲ Φιλωνίδου εἶπε. 
κωμῳδεῖ δὲ αὐτὸν εἷς πλούσιον, 
καὶ παρασίτους ἔχοντα, καὶ διὰ 
τὸν Λαΐδος ἔρωτα ἐν Κορίνϑῳ διά- 
γοντα. κωμφῳδεῖται δὲ καὶ ὡς συώ- 
δης (2) σὺν τοῖς ἑταίροις αὐτοῦ, 
οὺς κάπρους εἶπε. τὴν δὲ Δαΐδα 
Κίρκην εἶπεν, ἐπεὶ τοὺς ἐραστὰς 
ἐφαρμᾶκευεν. ἄλλως. ὥσπερ καὶ 
Κίρκην, φησὶ παίξων τὴν “αΐδα 
φαρμάσσουσαν τοὺς ἐρώντας εἰς. 
ΕἸΘΙΙ 586 ρμοίθϑί, πὸ ῬΗΠομΐ65 
1116 ἀϊνο5 απιδνουῖξ βδοουζιιηι 8]1-- 
4αοα ΟοΥίπίμηιπι; 568 ΓΑ 15. σππὶ 
1110 σοπβιιθι 6 η1 ΟΟὨ ΘΠ 6556 
νἱἀθηΐαν ουδηηδί]οὶ, ποῖα ποπιῖ- 
πᾶ ϑ5θοΐϑηϊθβ, 

802. κάπροι πὸ Ἰαμῖτπε ϑαμπὲ 
αρτὶ. (81. Ῥαγΐδβ.: ὄντας͵ κά- 
προῦυς. ὑπάρχοντας [καὶ] ἀγριο-- 
χοίρους. Ἑαιέυτι) 566 Θἰ8ηὶ ψογγδ 5, 
ῬΡοχοὶ πιϑδοι (γ, δῖοβδβ, νϑὶϊ,) 
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ἀεμαγμένον σχῶρ ἐσϑίειν, αὐτὴ δ᾽ ἔματτεν αὐτοῖς, 

δ μιμήσομαι πάντας τρύπους᾽" 

ὑμεῖς δὲ γρυλλίζοντες ὑπὸ φιληδίας 

ἕπεσϑε μητρὶ. χοῖροι. 
508 

ἘΣ. .λ0. 

Ὧν αἰ: 

ΕΣ ΠΙΝΣ 

Δ. 
- " , ᾿ " , 

ΧΟ. οὐκοῦν σὲ τὴν Κίρκην γε, τὴν τὰ φάρμαχ᾽ ἀνακυ- 
κὥῶσαν ἀντισύστ. β΄. 

χαὶ μαγγανεύουσαν, μολύνουσάν τε τοὺς ἑταίρους, 
λαβόντες, ὑπὸ φιληδίας, 

810 
" ΄“ "» - 

τὸν Δαρτίου μιμούμενοι, τῶν ὄρχεων χρεμῶμεν, 

δ μινϑώσομέν 8᾽, ὥσπερ τράγου, 
" - ᾿ ΨΥ [ ξ ς ᾿} πΘἊᾺ 

τὴν ῥῖνα" σὺ δ᾽ ““ρίστυλλος ὑποχαόχων ἐρεῖς 
ΜΈπεσϑε μητρὶ, χοῖροι“ ; , : 

ΚΑ. ἀλλ εἶα νῦν τῶν σκωμμάτων ἀπαλλαγέντες ἤδη 

σκῶρ ε5ξ πιογᾶα 51. νεϊῖ., οἷδθὶ 
ΤΟΙΣ πΐη, οὐ μεμαγμ. σχὼρ 
χπογάα σεδασία. Ἑ ἢ. δὶ]. Ῥοτν.: 
μεμ. σκῶρ. μεμαλαγμένον κόπρον. 
οἵ. Βαῃ. 146. 

805. γρυλλ. χοίρων φωνὴν 
ἀφιέντες. 8]. Ῥατὶβ. Ὑἱοΐοσ, ,.61- 
οἰζαγ οἰΐδι γρύζειν, εἴ Ρογοιι8 
γρύλλος. Ζθηο». ἂρ. ὕδῖοκ. Απὶ- 
τποὴ. Ρ. 229., Αποῃ, 114, Ρ. 291.“ 
Ἑ ΚΕ. φιλ. φιληδονίας, ἀνοίας. 81]. 
Ῥασῖς. 

806. ἔπεσϑ ε. παροιμία ἐπὶ τῶν 
ἀπαιδεύτων λεγομένη. (Οἰτατα.: 
ΟἸΐμι ξἕπ . μητρὶ χοῖροι ργονθυρία ]}} 
ἴχορο ἀε ἰϊ58 ἀἸοοραῖατ, 411 10-- 
ἀοοσιὶ ἰρβὶ ἱπάοοΐος βϑαιθρδηΐατ 
εἴο.) μητρί. ἐμ οί. 8]. ῬαΥΪ5. 

808. μαγγανεύειν Ἐ. οὐπὶ 
605 αϊοὶ πηοπμδῖ, 411 οὐμϑηΐ ὙῈ5 
νΘη8165 δὲ ἴα οοιπρομιηΐ, πα 4]- 
Ἰ]οΐαηλ ξα]]δηΐιιθ δπλίουθβ5 ; {πη} 
1105, 4111 ΡΥΘΘδιῖρ 115 παἰπηΐιγ,) δὲ 
βΒρεοϊδητίπι οοι]ος ἰζα ρΥϑθϑίσ!η- 
δυπε, τὶ ἀοϊαπι ποη δηϊπιδάνοτ- 
ἴδηξ, χιοὰ ἔοτθ γοητεύειν ἉἸΟΙΥ. 
μολύν. γθγάα Ἰη4υΐπαηΐθη,. 

810. τὸν Ἴαρτ. μιμ.» {]γ98- 
56 πὶ Ἰηϊαηΐθα πη 60, τἰὖὸ {ΠῚ νίηι 
Δα  θΘαπηη5., κοι 1116 Οἴγοδα δά- 
μήθ, Ησμι, Οάγο5. 10, 321. ἐγὼ 
δ᾽ ἄορ ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μη- 
ροῦ, Κίρκῃ ἐπήϊξα, ὥστε κτάμε- 

1 δ. ὕυοστ, 7. 

ναὶ μενεαίνων εἴς. οἵ. 85. -- Παρ- 
τίου. κτητικὸν ἀντὶ κυρίου, ταο- 
πθηΐθ ΘΟΡΟΟ]15. 85, ΑἼδο. 1. οἔ, 
Β6. οἱ Ἰπίευρρ. Ἀρεμῶμεν ῬγῸ 
κρεμάσομεν αἰοΐππι 65ι, νἱα, ΜΔ 1}. 
δύ. δυ. ὃ. 515. δηποῖ. 
511. μίνϑος λέγεται ἡ, πόπρος 

τῶν αἰγῶν. ἐπειδὰν δὲ τράγοι ψυ- 
γμῷ περιπέσωσιν, εἰώϑασιν οἱ αἰἱ- 
πόλοι λαμβάνειν τὴν πόπρον αὐ- 
τῶν, καὶ χοίειν αὐτῶν τοὺς μυπτῆς- 
ρας, καὶ οὕτω τῇ δυσωδίῳ πταρμὸν 
κινεῖν, Ὀτήψο δὲ τῷ τρόπῳ λύειν 
τὸ πάθος" ο γὰρ πταρμὸς ϑερα- 
πεύει τὸ πάϑος. ἐκ τούτου οὖν 
φησιν, ὅτι ἀηδίσομέν σε; ἐπεὶ καὶ 
αἱ αἷγες ἐκ τῆς κόπρου ἀηδίξονται. 
Ἔχ 5. οἵ. Βίδη, 1014, 

819. ὁ ̓ Αρίστυλλος αἰσχρός. καὶ 
ἐν ᾿Ἐκκλησιαζούσαις (646) μέμνη- 
ται αὐτοῦ ὡς αἰσχροποιοῦ. λείπει 
δὲ τὸ ὡς (μος νοΟΔ]ιι] ει ἔογο 
ΘΧχοϊα 1 110 115)... ὡς ὁ 'Δρίστ. αἰ- 
σχρουργίαις κεχηνώς. αἰσχρουργὸν 
γὰρ αὐτόν φησι (φασι) ποιητὴν, 
ὃς διὰ τὴν αἰσχρουργίαν αὐτοῦ ἀεὶ 
ἐκεχήνει. ---- δι 

814, τῶν σκωμμάτων ἀπαλ- 
λαγῆναι εδ αὐδείπεγο Σ ἩΙΝ 
(νυν. Βακον, 84 ΤΠππογά, Ρ., 404), ε 
ἐπ᾽ ἄλλο εἶδος τρέπεσϑαι 6558 “αἰ 
ὨΟΥ͂ (4]105 4τιᾶπὶ ἀηίθα, 1. 6.) σχγα- 
τνϑϑ σ᾽ δουθγοῦ νωΐξωδ ἱπάμογε. Ἐ, Ἐ,, 
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8105 ὑμεῖς ἐπ’ ἄλλ᾽ εἶδος τρέπεσϑ᾽- ἐγὼ δ᾽ ἰὼν ἤδη λά- 
ὥρα ΠΥ 

βουλήσομαι τοῦ δεσπότου λαβών τιν ἄρτον, καὶ 
κρέας 

μασώμενος, τολοιπὸν οὕτω τῷ κόπῳ ξυνεῖναι. 1.1. ο. 

816. βουλήσομαι. νἱ. ἱπάδχ, 
Π.ν. 

817. νεῖ. οαά. μασσώμενος. 
τὐγϑηιπι6 ΒΟΥ 6 ΠαἹ γαϊοπθηι μα- 
σᾶσϑαι οἱ μασσᾶσϑαι ἀθαιι6 τι5118- 
ἰδπὶ 6556 πιοποὶ Η. Ἐς: “μασ- 
σἄσϑαι οϑὶ πιαπαογο5. τπατιμοαγα: 
ν. ΤὨΒΟΡΗγ. Ομαᾶν. 90. τὸ λοιπὸν 
δϑὺ γαπι, ροδέμας.“ οὕτως 5ϊς 58-- 
ἀἰαΐις οὐ νθῃῖσα οἱμὶδ αἰδίθηϊο., τ 

Θχροηϊξ Ον, τῷ κόπῳ: ἴαϊϊσα- 
ἐϊοη!, ἸΒΒΟΥΟδο ποροίϊο, 1, 6. παϊσ 
ΤΑ Ρ11846 ἀρϑηῦδθ οἦαπιογε διμπιπιο, 
οὐπὶ ἰαῦογο πιαχίπιογ τ αἱ δοίου 
ΤΟΥΘμ ϑηῖ5 Ηδϑιΐ, Ῥγο], 40. -- 
Ῥοβὺ ἤπησ νύ βιιπὶ 80. Τπν θύῃ. 16-- 
δῖαν ΧΟΡΟΣ... δρᾶ Βυ.: Χχο- 
ΡΟΣ. (λείπει κομμάτιον τοῦ Χο- 
ροῦ.) οἵ. 621. εἴς, 



ΧΡΕΜΥ͂ΖΟΣ. ΧΟΡΟΣ. Β,ΖΙΕΦΨΙΖΔΗΉΜΪΟΣ. 
ΠΕΝΙΑ͂. 

ΧΡ Χ αἰρειν μὲν ὑμᾶς ἔστιν, ὦνδρες δημόται, ὶ. ἰτ. 
ἀρχαῖον ἤδη προσαγορεύειν καὶ σαπρόν" 

320 ἀσπάξομαι δ᾽, ὁτιὴ προϑύμως ἥκετε, 
Α “ 2 ᾿ 

καὶ ξυντεταμένως, κοῦ κατεβλακευμένως. 

818. Οατγίοῦ βθηῖριι το]οΐς 
ῬΥδθουσγοσαῖ δα ΟΠΥθηλυ]αηι, οἵ 
ΟΠΟΥ δαἀνθηΐιαπιὶ 5σηϊΠοανοσδῖ ; 
μΐο, τοϊϊοῖο πὶ δϑαϊρυ5 Ρ]ιΐο., οὉ- 
νίϑπι ἴδ ΟἸοΥο, 4τ16πὶ δι] 1058 
Βα! πξαϊίου! δ δχοὶρὶϊ. Ε ΤΕ. 8.: χαί- 
ρειν μὲν ὑμᾶς. κπορωνὶς, ὅτι 
εἰσίασιν οἱ ὑποκριταί. --- ὁ δὲ Χρε- 
αὐλος, ὡς καινισϑεὶς τῇ τύχῃ, και- 
ψοτέραν προσηγορίαν ἐπινοεῖ" τὸ 
γὰρ χαίρειν παλαιόν ἐστι. --- 
ἀρχαῖον 1". 1. (δ᾽ σαῦ, τποπθηΐα 
5Ρ., ΝῸΡ. 978., 1854., Α650}}Υ]. 
Ῥγοπι. 8317., 001 ὅς. 10]. ἀρχαῖα λέ- 
γονται τὰ μῶρα, Ῥ]αΐ, ΕἸτΗγ 6π|. 
ς. 56. εα, Ηεϊπαογῇ. [ἀρχαιότερος 
εἶ τοῦ δέοντος) εἰς.) 14 δεῖ, φιοᾶ 
ΔΙΙΡῚ ἀϊοίταγ χρόνιον, περεμπι, αὖ- 
ϑοτιώπι. “δέμίέμπι. αὖ Ἰαΐ. ἀπιεΐφιμπι, 
Οἷς. ῬὮ1], 1,10. ν. Βοβ. ΟΡ 55. οὐἱῇ, 
Ῥ. 20. 56αιι.: πᾶπὶ δηϊίαιια, οἵμπὶ 
ΠΟΥῚΒ ΟΟΠΙραγδία, Ῥυΐθη Υ 6586 
Ἱηθρία, εἴ Ποιηΐπα5 ἀπεϊφμὶ (Οἷς, 
Ῥ- βοξβο, Απηου, 11.) Ρυιϊδηίοῦ 6556 

ΒΙ ΠΊΡ]1665 οἵ ςαπαϊαϊ, θα βἰπιρ]- 
οἰΐαιδ Τπίογάτπι δ] αϊα δε! 46 
δαπηϊδιτπι εβὶ. -- σαπρὸν φῬτο- 
᾿» εδὶ ρμμέγθ, χαποίάωπι, νο]αῖ 
λαιον ὙΒοορηγαβί. ΟΠμᾶσ, 11., αὶ 

ν]α, Οδϑδιῃ.; ἀοίπαάς γετυβίαϊθ 

ΑΒΚΙΘΤΟΡΗΛΝΕΘΒ . 

σοΥΥπαρίαπι, ᾿ππι 116, ποχίτιι (ΜΓ ἢ. 
7, 17.; 12, 88.. ΕΡΠα65. 4, 29.), νο] 
14, φιοα 56 5115 ἱρϑβιιπηαιιθ ΘΠ ΠΊ1Π 
οἴϊοπαϊς, ρωξίάμτπ,, οἱ Ἡ. 1, οἵ, 538., 
809., 1082. -- προσαγορεύειν 
ββηποαὶῖ ἀρροίατα ἴῃ σοποΐοπθ, δὲ 
δοποσαῖμη σοπιροίίασε, οἰΐδατα 86- 
ἑωέαγα, οἴ Ὠϊο, ΤΗΘορηγαβί. ΟΠ δΥ,Ὶ 
5, 15., Ἡῖοξ. Ταδγι, 5, 98, προσαγ- 
τινὰ χαίρειν Θεὲ αἰΐψιιθηι 1ἴα 5618- 
ἴαγθ, τοῦ αἰσα5 χαῖρε. 581|ν6. 5 1. 

820. Ε.: ἀσπάζξεσϑ'αι ρΡτοργία 
58, οοπιρίφδοξὶ, ατηρίοχαγὶ, ἵἴππιὶ 
118 ϑαϊωξαγα ΔἸ 4τιθπι, τὰὖ 61 δἰ η 
Οοαυ]οβ5 δὲ π18]85 οβοι θΥθ, τὶ ἢ. ]. 
798., ΤΠΘΟΡἢΥ, ΟΠπαγ. 27. (5οα 1ρὶ 
Μ8. Ψψαιίζσδῃ., ΟἸθείουβ, Ηοίϊη- 
ϑογαβ, ἱππάξεσϑαι): ὑπᾶθ ἴῃ οοἂ. 
Τ)οτν. δχρ] σαΐαγ: καταφιλώ, περι- 
πλέχομαι. --α πᾶσι χαΐανς ΟΠγΥ6- 
ΤΥ 5 βα] αἰδη αἱ Υϑίϊομθπὶ ΟΡ πι- 
ἰαΐαπι ξουίπηδηι. --- ὁτιὴ Ῥγῖὸ ὅτι» 
πὶ δηλονοτιὴ 48. --- 

3821. συντετ. ἴα ῬΥΪΠ15 ΒΘηΐ], 
δα Οδ]11π|. ἔγαρτμ. 233, φαοά ρμοϑῖ- 
ἐα ἴῃ ῷ ΠΡυὶβ ἱηνθηῖϊξ ΒΥ, σοίοσὶ 
νοῦθὰ Ἰυριϊαῖο συντεταγμένως, 
4886. νευρα οἷ βἰπῖ]α Ὁ]115 56 116] 
Σιυιθυιιηῦ ἸΠΊΘΥ 56᾽ ροχπιαίαϊα. νἱάθ 
Ε. οἵ, 4πο5 ἰαυάδὲ, θόουν1. δά 
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ὅπως δέ μοι καὶ τἄλλα συμπαραστάται 
ἔσεσϑε. καὶ σωτῆρες ὄντως τοῦ ϑεοῦ. 

ΧΟ. ϑάῤῥει" βλέπειν γὰρ ἄντικρυς δόξεις μ᾽ "4ρη. 
825 δεινὸν γὰρ, εἰ τριωβόλου μὲν οὕνεκα 

ὠστιξόμεσϑ᾽ ἑκάστοτ᾽ ἐν τῇ ᾿κκλησίᾳ, 

Ομαυῖξ. Ρ. 648.,. ΑΡγδβομ. ὍΪπο. 
ΤΗπογά. Ρ. 788. 564. --- ,, ΕΗ Θ5Υ ΟΠ, 
συντεταμένου " συγκπεκομμένου, συν- 
τόμως εἰρημένου. ῬοΙ]ὰχ 8, 24, 120. 
ΠΡῚ αϑὶς περὶ φιλοπόνου καὶ ὀκνη- 
ροῦ, 848 ρυίογεπι βσηϊΠοϑέϊου θπι 
γοΐοσὶ Ἰοὺ δ]14 σύντονος, συντε- 
ταμένος, ἐντεταμένως, ἐντόνως εἴο.» 
οἱ ἱπίϑυ σομπίγατία βλὰξ, βλακεύειν, 
βλακωδῶς εἴο.. αὐ Β. 1. Αὐϊδίορῃ. 
τῷ συντετ. ορρομπῖξ καταβεβλακευ- 
μένως.““ (4886 νϑίιι5 βουϊρίασα εβί, 
οὐ]5 πὶ Ἰοσατ ᾿θοϊοπ6π 9 ΘΟ6]1- 
οὰπὶ κατεβλακευμένως, 51}}116πὶ 
1Π|8πὶ τῷ κατεγλωττισμένον Ῥτο κα- 
ταγεγλωττ. ἀϊοῖο ΤΙ Θ5πι. 191., βο- 
οϑάοΥθ 7551: ΒΥ.) ὅ.: - (συντε- 
ταμένω ς.) σπουδαίως γ) καὶ γορ- 
γῶς, καὶ μετὰ συγκροτήματός τινος. 
καταβεβλακευμένως δὲ ἀντὶ 
τοῦ βραδέως, καὶ τρυφερῶς. βλὰξ 
γάρ ἐστιν ὁ μαλθακπευόμενος ἐν 
ὑποκχρίσει τὸ σῶμα" καὶ βλακεία 
ἡ μεϑ᾽ ὑπεροψίας ὁμιλία. 81]. Πουν. 
καταβεβλ. ῥαϑύμως, ὡς οἱ τρυ- 
φῶντες. οἵ. Ἐ΄, φαΐ τποηεξ, βλάκαᾳ 
αἰοὶ σεωρίάππι»ν ρίβταπι ἃϊατιθ σιε- 
εἰϊρεπέοπι, οἰϊαπι πιοίΐεπε ἐμιατιψμδ 
αἰ μοπέεπι: ἰλααιθ κα τε βλ. 515 η1- 
Ποδγα ποῖ δορτιίοτ γ), 5688 οἱϊδῖο 
δυδάι; {ἃ ἦα τα Ἰδιάαΐς ΧΘΠΟΡΗ. 
Ογτ. 1, 4, 12. εξ ἀε Τιδοεᾶ. τερ. 2, 
10., Εγμποϑῖ. δὰ Μεπιοῦαρ. ϑου, 
8, 13, 4., νοϊθυεβαιιθ συμ ηδιϊοοϑ, 

899, ὕπως. ὁρᾶτε καὶ σκοπεῖτε. 
51. Ῥαγὶβ. β'πθ δ᾿]Π1ρ51 Οοπηΐοι5. 81- 
ποίδηϊθ Κ., Εαι, 685. ὅπως ἀγω-- 
νιεῖ, φρύντιξε. οἵ, ἸπρΥ 5. Βο5. 
46 ΕἸΠ1ρ5. Ρ. 641. εα. δομδοῖου, -- 
συμπαρ. σύμμαχοι, βοηϑοί. 5]. 
Ῥασΐβ. νῸΧ Ῥυορυῖθ πλ]Π αν ῖ5. νἹα ἃ, 
Οἰταγά. οὐ ᾿πῖθυρρ. 

8283. σωτῆρὲς τοῦ ϑεοῦ 56γ- 
ναΐοτθβ, 4 ἱπιρτοβουιπι ΔΡ 60 
σἱμι ΡΥΟΒΙΘϑηΐ. οἵ, 827. --- ὄν - 

᾽ 9 ᾿ 

τως; κατ ἀλήϑειαν. 5]. Ο. 

824. δόξεις μ᾽ ἴ4ρη. ὡς αὐτὸν 
τὸν Γάρεα, τὸν ϑεὸν. ἕξεις σύμμα- 
χον. δόξεις με, φησὶ, τὸν ἴάρεα 
ὁρᾷν, ἀντὶ τοῦ πατορϑωτικὸν καὶ 
πρακτικόν. (ἢ) ἄκρως καὶ ἀπειλη- 
τικῶς, φησι, βλέψω πρὸς τοὺς 
βιαξομένους. 5. Ροβίβθυϊοσ. πᾶθο 
Θχριοαίϊο δϑὲ Ἰοαιθηαιὶ ξοΥΠ186 58- 
ἐς ἔγεχιθηίς βλέπειν τι, οππὶ 51- 
δηϊῆοδῖ, δἰϊσαϊαὰ νυ] ἀθοαυαΥθ, 
5611 ΡΥ86 586 ἔξυσθ. {ι8πὶ ᾿ηΐουρυθ- 
ἰαϊϊοπθηι ΒΘ. δἰΤοΥ} ρυδοίθσερδι. 
οἷς 490. βλέπει μανικὸν, εἴ ΔοΠ. 
565. βλέπων ἀστραπάς. ,,ἄντικρυς 
Ῥοϊαϑβί συϑααϊ οπιχίῖπο., ργογϑιια. Ηδ- 
5ΥΩΗ, ἄντικρυς, φανερώς. --- οκἔδη- 
ατιπΐ ἸρΊταΥ 5665.) 58 ΟΠΊΠἾΡι15 ΥἹ-. 
Υθιι5 ΥΘρυσηδίμγο5 6558 οἱ, 4{ὶ 
ῬΙαΐαμι 1Ρ515. Θυ]ρούθ νϑὶϊξ. ργο- 
νϑυθίδίθηι Ἰοοιιϊοη τι 6556 θοσθπὶ 
5680]. (Τππξ.: παροιμία ἐπὶ τῶν 
ὑπισχνουμένων παντὶ σϑένει συμ-- 
πράττειν καὶ συναίρεσϑαι εἰς βοή- 
ϑειαν.) ϑυϊα, οἱ Αροβίο]αβ ν. βλέ- 
πεὶν ἄντικρυς Γάρη.“ Ἐ, 

895. δεῖν ὃν. πιίσιεπι, ᾿πϑρέϊπ. 
τριωβόλου, 4186 ἔπη ξι1 πγδΥ- 
οΘ5 Ἰπαϊο] 115, ἃ ΟἸθομθ δᾶ θϑπὶ 
5.181} διισΐα, τ 8. ΘΟ ΟΥ̓ 6ϑβΐς 
οἵ, Β8ιη. 1392. 

896. στ. ὠϑούμεϑα. καὶ Ῥω- 
μαῖοι ὥστια τὰς ϑύρας φασὶ παρὰ 
τὸ ἐξωθεῖν τὸν ἐπερχόμενον. -- 8. 
Ηδϑυοῖ.: ὠστιξόμεϑα: ὠϑούμεϑα, 
ϑλιβόμεϑα. ἕοτιπα Τ)ογΐοα οἱ Τοηΐ- 
οἃ., 4πῶ Αἰἰοὶ τπἰαπίαγ, 80 ὥσται, 
Ῥεῖβ. 8. βδῖπιρι]. Ῥευῇ. Ρ855. νϑύθὶ 
ὥϑω ἶνε ὠθέω, ὑπᾶδ δἰΐαπὶ ὥστης 
1 σοιπηροβίίο ἐξώστης, αὐ πιοπιῖξ 
ΒΘ. νίαβ, 4ιοὸ5 ἰδιαδηΐξ, ΟΥ̓ΘΘΟΥ͂. 
ΟοΥ. Ρ. 77.5.5 Ῥίδσβθοη. δὲ Μοους 
Ῥ- 399., ϑέιγ. δ Μαϊϊέαισ. ἀ6 
4]. Ρ. 803. 564. ,,ξκάστοτε, 
ΘΟΠΙΡΕΓ, “αοῖϊο5. 501]. οοποῖο Β8- 
Βδέαν. “ς Ἐς, οὗ, 976. 4111 πος ἀΐσεγθ 
βο]θπὶ ἀεί. 
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αὐτὸν δὲ τὸν Πλοῦτον παρείην τῷ λαβεῖν. 
ΧΡ. χαὶ μὴν ὁρῶ καὶ Βλεψίδημον τουτονὶ 

προσιόντα" δῆλος δ᾽ ἐστὶν, ὅτι τοῦ πράγματος 
980 ἀκήκοέν τι, τῇ βαδίσει καὶ τῷ τάχει. 
ΒΑ. τί ἂν οὖν τὸ πρᾶγμ᾽ εἴη; πόϑεν, καὶ τίνι τρόπῳ 

Χρεμύλος πεπλούτηκ᾽ ἐξαπίνης: οὐ πείϑομαι. 
καί τοι λόγος γ᾽ ἦν, νὴ τὸν Ἡρακλέα, πολὺς 

᾿ ἐπὶ τοῖσι κουρείοισι τῶν καϑημένων, 

885 ὡς ἐξαπίνης ἀνὴρ γεγένηται πλούσιος. 
ἔστιν δέ μοι τοῦτ᾽ αὐτὸ ϑαυμάσιον, ὅπως, 
χρηστόν τι πράττων, τοὺς φίλους μεταπέμπεται. 

827. παρείην. καταλείψαιμι ἢ 
παραχωρήσαιμί τινι. 51. Ῥᾶγ]Ξ. Η6- 
5Υοῖ, : παριέναι" ἐᾷν, συγχωρεῖν. 
λαβεῖν, αμξεγγο, γαρογεγ αἱ Ῥα- 
Ἰδερῆ. 82, 10. Ε 1. εεὲ Β. αποα 
αἰϊνεγϑὶ πηοαϊ Ππππριιηΐαῦ, γθοίθ Ρου- 
ΞΟΠΠ5 δα Επγῖρ. ῬΠοοη. 91. ᾿π46 
γορϑιῖξ, αᾳυοᾶ δὰ αἴνευδα ἐθη1- 
Ροταὰ ϑβρθοΐδηξ. αἰΐεσιιπι, ωὠστίξ., 
ιοιαῖθ Παραῖ; δἰέθσγιιπι, τὸ παρ- 
ἐέναι τὸν Πλοῦτον, δ6χΧ ξυξυγὶ ἐθηχ- 
Ῥοτὶβ δυεηΐι ραπᾶσραῖ,"’ Ἐ᾽, 

828. καὶ μὴν, αἰἐφιι, νἱᾶ. 
Ἡξετπι. δα ΨΊΡΕΥ. δηποῖ, 8532. καὶ 
Βλεψ. ργαθέογθα, Ῥυϑείθυ νοὸβ ἃ 
Ιὴ6 νοσδῖἴος, 1116 υἰΐχο δὰ ἢος νϑ- 
τἶϊ.ς Οἰγατά. τουτ. αὖ λας ρατέε 
ψεχιΐοτιίεπι. ΘΟ 56η511, τι Υ]ΟΙΠΙΠῚ 
Ἰοσυστα κεἰ σα σοπΐ, ΡΥοπομπλίηδ οὖ- 
τος εἰ ὅδε τἰϑιΥρΡΑΥ: βοϊθηΐ ἀρ. Αἵ- 
τῖσοβ. γ85 ποῖδ. 

829, τοῦ πρ.. ῬΙαΐιη 6556 4ο- 
ΤᾺ πιθα6, τῇ βαδ. καὶ τῷ τ. Ἡ. 
6. δὰ ἐποθδϑδὶς 6) μ5 ΡΥΌΡΘ͵Ο ἀρραγϑὲς 
δϑὲ δηΐπὶ Πριτα ἕν διὰ δυοῖν. δῆ- 
λὸς ἐστιν ἀϊοῖϊιπι ργο δῆλόν 
ἐστιν, αυϊα Ἰάθπι σϑπι5 βοχαϊξατ : 
πᾶπιὶ ἀκήκος ρογίϊηθι δα ΒΙ]θρβίάε- 
τηὰμ]. ἘΝ 

991. πόϑεν, ἀπὸ ποίας αἰτίας. 
81. Ῥατγῖβ. ψωα τὸ, φμο οαδι: Ἐ'. 

389.οὐ πείϑομαι. οὐ πιστεύω. 
8]. Ῥατσ]ϑβ. 

833. ζουπιιΐαπι πολύς ἐστιν ὁ 
λέγος, πιμίεωπη αἰοίειν ἀμ αἰϊοὶ 
Ροίοδὲ, οορίοβα ἡ] πδίτασιπὶ ὙΥ εἰ- 

 βίθη. εἴ ΑΡγϑβοῖ, δὰ Ηβδρυ. 5, 
᾿. 

884. Ιη ἐοηβίυϊης (ΡΥ θυ τι8 1π 
ἑατρείοις, μυροπωλίοις, ἡνιοποι- 
είοις αἰΐβθαιιθ λέσχαις: νἱᾶ. ΒΕ.) 
ΟἸϊπι Ποπλΐπ65 οἴΐοβος δὲ ΠΟΥ ΟΤΊΠΙ 
ΥἸΠΊΟΥ̓ΙΠῚ ΘΙΙΟρΡ65 ἀθϑὶ θυ 5ο] το 5 
Ζι1556. Υ85 δϑὲ ποι ββϑίπια, νἱα, (δ- 
58}. δὰ ὙΠΘΟρΡΠΥ, ΟΠαγ. (11.) Ρ.- 
3388. Κ, ργυδϑίθσγεα Ἰδαπάδηΐσ Αν, 
1441... ῬΙυαῖ. ἀθ ραγυσμ]. ἔ, 9. Ρ. 
509.., Α6]14η. . Η, 6, 19., ῬΙααῖ, 
Ἐρ]ϊὰ. 9.) 2,15... Τδέεδπε, ῬΠΟΕΠΙ. 
1, 2, 88. ἸρΊίψιια ὑνεβίεσπον., Ῥου- 
ῬἤυΥ, δα Ἠογαδὶ. ϑ8αΐ. 1, 7, 8., 4111- 
46, ἱπ σαρις ΕΥΑβπλς πη Αἀ6- 
δ115, 8. : διαβάλλει τοὺς ᾿Αϑηναί- 
ους. ὡς διημερεύοντας ἐπὶ τῶν 
κουρείων αἰργῶς εἴο. 
, 396. ΡΙαυῖψαθ ΠΡσῚ ϑαυμαστὸν, 
πως. αιιοα 1 Ῥϑιιοῖβ Ἰοσίξυν ὅϑαυ- 
μαστόν γ᾽, ν6] ραϑϑϑίπιιπι ᾿οιπα ϑαυ- 
μαστὸν, χ᾽ ὅπως, εοτῖιπι 6βὲ, χαυΐ 
νϑ ΟΠ] 811 ναυϑαΐ βσσΌΓΣΥΘΡαπξ, 
ΘρΎθϑῖΘ ῬΙθυβοπιιβ δα Ιου. Ρ. 188. 
Δϑαυμάσιον, οἰ)ὰ5 ἃ" 56 δαηηϊὶββὶ 
ὭΟῺ ογαὶ απο ροθμηϊΐεγες ΒΥιιτ-- 
οκίππι. ΜΙ οεσ5: ϑαυμάσιον 'άττι- 
κόν" ϑαυμαστὸν Ἑλληνικόν. ποα 
γοΐοσέ, σχιοὰ Εν οβῆ]ϑθοϊξ, εἰΐαπα 
ϑαυμαστὸν Ἰερὶ αἸϊηιιοίίθ5 ἀρ. Ρ]α- 
ἴοπθπὶ δἴαιιθ ΧΟΠΟΡΠ ΟΠ 6ΠῚ, 

897. γρηστόν τι πράττων.- 
Ϊ, 6, Βε, ἱπίθυρυθίθ ρχοϑρεσγα μέϑτιϑ 
7ογεωσια. γγπράττειν Θῃΐπὶ ἃρ. ΑἸ. 
Ἱπίθσγάϊτη βιρηϊποας Ζοχέμταπι αἷὶ- 
ψιμάπι δαρεγίχὲ, Ὑϑὶ δογέθ αἰΐψμα μέὲΐ, 
0 50] πὶ σιιθη 0 Οπιὶ Δαν ΥΡ 115 
(εὖ, κακώς) Ἰυηρίταν, 564 εἰΐαπι 
σαδηθο οὶ δαήθοϊν δ ϑἰχιαιταγ, 

"5 Ὁ) 
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οὔκουν ἐπιχώριόν γέ τι πρᾶγμ᾽ ἐργάξεται. 
ΧΡ. ἀλλ᾽ οὐδὲν ἀποκρύψας ἐρῶ, μὰ τοὺς ϑεούς. 

840 ὦ Βλεψίδηι᾽, ἄμεινον ἢ χϑὲς πράττομεν, 
ὥστε μετέχειν ἔξεστιν" εἶ γὰρ τῶν φίλων. 

ΒΛ. γέγονας δ᾽ ἀληϑῶς, ὡς λέγουσι, πλούσιος: 
2! Χ ΕΙ 3. "Ἢ 47 Ἂ , ’ 

ΧΡ. ἐτον ο’ μὲν ΠΡ τοῦΐ μὰλ, ἣν ὥϑελῃ ὕεος 

ἔνι γάρ τις, ἔνι κίνδυνος ἐν τῷ πράγματι. 
845 Β΄... ποῖός τις; 

ΡΣ 

ΒΖ. 

οἷος, .... 
λέγ ἀνύδας ὃ τι φής ποτξ. 

ΧΡ. ἣν μὲν κατορϑώσωμεν, εὖ πράττειν ἀεί" 
“Ἂ ΕΥ̓ » Ε] " ΄ 

ἣν δὲ σφαλῶμεν, ἐπιτετρίφϑαι τοπαρᾶπαν. 
ΒΛ. τουτὶ πονηρὸν φαίνεται τὸ φορτίον, 

καί μ οὐκ ἀρέσκει" τό τε γὰρ ἐξαίφνης ἄγαν 

860 οὕτως ὑπερπλουτεῖν, 

ἀξ Β. Ἰ. εἰς Ἐροϊοβ, 104, πράττεὶ 
τὰ μέγιστα εἰρηϊῆοαι αὐ σιμπιπιπ 
ἤογειπας ρογυθηῖις οἷο. Κὶ 

338. 5ἴ. Οδηΐαθυ, 4. Βαν. Τπν ευη. 
ἐπιχ. τι αἰ Μ|55. 8, του θη 
ε44. δηξαιαθ. Ἰίθ ΒΥΠΠΟΚΙΙ, 
ἐπιχ. γε ὍοΡΥ. οἱ ᾿ὶπά, 5.: σχώ-- 
πτεὶι πάλιν τοὺς ᾿Αϑηναίους ὡς 
ἐπιφϑόνους. οὐκ ἀκολουϑεῖ, φησὶ, 
τῇ ̓ ϑηναίων διαγωγῇ. --- 6]. Πόοτν. 
ἐπιχ. ἐντόπιον. σύνηϑες. οἵ. 47. 

849. τα Μ9ϑ. ΤΕΣ νιϊσο ϑεὸς 
ϑέλῃ. ἕνι εἴο. ατιο τλΐπιι5 ε]6- 
ξϑῃδ. ἀε ἴρβα Το λα] οἵ, 114. 

ϑ44. ἔνι, ἔνεστι. 8]. Ῥατῖδβ. 5ἷς 
δοϊθηΐ ΑΔοῖ, ΤΥ 51 5.1. δάη. ἔνι φύ- 

σις», ἔνε χάρις, ἕνι ϑράσος; ἔνε δὲ 
σοφὸν εἴς. οἵ. 80. εἰ ἸπίουΡΡ. 

845. οἷος εὖ πράττειν ἀξί. 616- 
δδῃβ Ἰοαιιθ αὶ δόμα, αοα 1118- 
ἜΕΕῚ ψΊροσιις ὃ, ὃ, 6., Μδιπ, δΥ- 

᾿ δ. 582. δ]1αιιθ. ἀπὸ κοινοῦ 
τῶ κίνδυνος τοἴοντιν δὰ εὐ πράτ- 
τειν, ἧπ 4 1181} οϑὲ Ῥϑυϊοι]; 
Οὐ]ι5 ΠΡΊΓΑ 6. 51111}15 11 Θ5ὕ, 4188 
νοσδῖογ Ζϑιστηᾶ. --- ἐγ ὧν. »δεαεῖπε 
Ῥτγοίοημογο ἰα, φμοά ἤοτγίο ἀἰοῖς, δα 
λεγαμδ., τας ἄμ πιθίτιϑῇ. ἀδ ΠΥ 
τδὶι ῬΑΥ ΟΡ ἀνύσας στπὶ ἱπιρθ- 
Υαϊῖνο νοὶ ζιιΐΐιγο Ἰιπ οὐ, απ 1ο-- 
4υθπαὶ ἔουηια οδ]εγιίαβ δἰ σΣ  οᾶ- 

τό τ᾽ αὖ δεδοικέναι, 

ἐπ δοίοηϊβ, νᾶ Ἐς, Ψψίσευ. δ, 9, 
ῷ., Μϑβπηῃ. δ. 8. δ. 557. εἴο. οἵ. 
643., 970. λέγ᾽ ὅ τι φὴς, αἴ,- πιο- 
πϑηίθ ϑοδδοῖ,, ὅόορῖ. Οδὰ, Τ. 691. 
φραξε δὴ 5 τί φὴς, ΧοπΟΡΗ. ΑΠΔ0. 
ΝΠ τας σὺ» δ᾽ ἡμῖν εἰπὲ, τί λέγεις. 
κοι ἣν μὲν κατ. δὲ τέπι ῥεῖιδ 
ξοϑδθγίππϑ. τροπικῶς αἸϊοΐισ, τ 
ΟΠ ΤΥ ΤΠ σφάλλεσϑαι. 

847. ἐπ ιτ. ̓ ΡΘοϑιωπ αγί- 8. 7Ζαπὶ. 
εἰ ΡΑγ]5. τοῦτο εἶπε φοβούμενος, 
μὴ ἀποτυχὼν ἐγείρῃ τὸν Ζία πρὸς 
ὀργὴν, καὶ ἐπιτρίβη αὐτούς. οἵ. 
87. 566. 1.0. Μείμβ 5.: τὸ πα- 
ράπαν. ἀντὶ τοῦ παντελῶς ; κατὰ 
πάντα τρόπον, ἐξ ὁλοπλήρου. οἵ. 
857. 

848. φορτί ον Πρ Υϑἕθ ἀϊοξτπι 
51. Ῥαγ5. τὸ βάρος, πρὸς ὃ δυσ- 
χεραίνεις καὶ δειλιᾷς. 8]. ΒΥ. τὸ 
πρᾶγμα. οἵ. 5644- 

849. μ᾽ ἀρ. ΡγΥο μοι ἀρέσκει. 
(πτομτῖς οἰΐαπι 8.) βἷο ν 6β8ρ. 769., 
ΑοΠ, 188., ϑορῇ. Α7ας. 556.. Επιυῖρ. 
ΟΥ, 196., Τμπονα, 1, 198. Ὀοει σε 
τούτων ᾿ἀρέσκεῦ αδὶ νἱά. 8. 56 
ἀδυνηπι ποαιιθ ΑἸΕΟΙ τιβασρϑηῖ, 
νὶάθ 8ρ. οἱ ἸθυρΡΡ.. ἴθι ΟὙΘΘΟΥ͂. 
ἀ6 αϊαὶ, Αἴτ, δ. 93. Μίδα". δύ. δύ, 
ὃ. 383. 
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πρὸς ἀνδρὸς οὐδὲν ὑγιὲς ἔστ᾽ εἰργασμένου. 
ΧΡ, πῶς οὐδὲν ὑγιές; 
Β.,, εἴ τὶ κεκλοφὼς νὴ 4 ία 

ἐκεῖθεν ἥκεις, ἀργύριον ἢ χρυσίον, 
παρὰ τοῦ ϑεοῦ, κἄπειτ᾽ ἴσως σοι μεταμέλει. 

8555 ΧΡ’ Ἄπολλον ἀποτρύπαιε! μὰ «1, ἐγὼ μὲν οὔ. 
Β1.. παῦσαι φλυαρῶν, ὦ ᾿γάϑ᾽" οἶδα γὰρ σαφῶς. 
ΧΡ. σὺ μηδὲν εἰς ἔμ᾽ ὑπονόει τοιοῦτο. 
ΒΑ. φεῦ, 

ὡς οὐδὲν ἀτεχνῶς ὑγιές ἐστιν οὐδενὸς, 
ἀλλ᾽ εἰσὶ τοῦ κέρδους ἅπαντες ἥττονες ! 

860 ΧΡ, οὔ τοι, μὰ τὴν Ζ]΄ήμητρ᾽, ὑγιαίνειν μοι δοκεῖς. 
ΒΑ. ὡς πολὺ μεϑέστηχ ὧν πρύτερον εἶχεν τρόπων ! 
ΧΡ. μελαγχολᾷς, ἄνϑρωπε, νὴ τὸν οὐρανόν. 

851. πρ. ἀνδρός ἐστε, δοτι-- 
γί Ποπιτιῖ, οϑὲ Ποπιῖτιϊδ. νἱαᾶ. 
ἱπίεσρρ. -- ὑγιὲς, ὀρϑόν. 51]. 
Ῥαχῖβ. οἵ. 87., 50., 358. Ε.: κοὐδὲν 
ὧγ. εἶργ. εδὲ βοπιο ἔβοϊπογοβιιβ, ααϊ 
Αἰϊχαϊά σομηπλῖϑὶ: : πδπὶ ὑγιὲς ἴπ 
ἢ8ο ξουπηιΐα οϑὲ 146 πὶ σαοα καλὸν 
εἶν ἀγαθόν." ὅορᾷ, ῬΗΠ, 962. ὦ 
μηδὲν ὑγιὲς μηδ᾽ ἐλεύϑερον φρο- 
νῶν. οἴ, ΠοΡΥ. 

855. 4π. ἀποτρ. εβὶ νοχ Οσχο- 
ΤΥ δαμπλῖγαμ 75 οἵπὶ 1 α] σὩδἰο 8 
οἱ πιορϑη δ βιὰ βοοΐι5 1 586 
οδάογε: ργὸ 7αάθια ἐμαπὶ “0ο11ο 
αὐδγγαποο! --- ϑεοὶ ἀποτρόπαιοι 
εἶν ἀλεξίχακοι βιιηΐ αἰ ἀνογγιιτιοὶ, 
αὶ Ραϊαπίαῦ ἀθρθ!] θα ἃ οἰνίζαι!- 
Ἀιι5 οἵ Πποπιπῖθιι5. ΡΘυ οι]84.,, Π18]8 
αἴχιθ σα]αμπηϊαίεβ. Αρο πηι ἀπο- 
τρόπαιον οἰ]ϊηπι 6556 Αἰ μ θηῖς 40- 
οὐ 6556], δὰ Π]οά, ὅ81ς, 9, Ρ. 
φδῷ, Ἐ. 80. οομἕαουυ! 1 οὲ 850., 
γεβρ. 161., Αν. 61., 1)6πη051}". 
δᾶἂν; Μ|Ιὰ, ο, 15. εα, ϑραϊ]άϊηρ, 
(ἠπόλλωνι ἀποτροπαίῳ βοῦν ὃ0- 
σαι), Ῥαιβαπ, 1. Ρ. 44. 

856. φλυαρῶν, περισσολογων. 
(τοὶ πιωρατγί.) οἷ δ α. γινώσκω φα- 
νερῶς, ὅτι ἐπανούργησας. 51. Ῥα- 
ΤΊ5, »ὦ γα ϑ᾽ εβὲ νοχ οβ]ιγρϑη- 
ἰδ. τιῷ δοπα νἱ» Τοταπῖ, Επη, 5, 
2, 11... ἄνϑρωπε 362.““ Ε΄. 
357. φεῦ, -- οὐδενός. ὅτι 

οὐϑεὶς, ὃς δοχεῖ ἔχειν πλεονέκτη- 

μα), ἀρετῆς ὑγιῶς ἔχει. 8. ἔογγπαϊα 
Ῥτονθυθα]15: νἱα. Ῥ]αΐ. Ῥῃδαά. 89, 
11. ἀτεχνῶς, τὸ παράπαν, Ἐε- 
8ΥΟΒ, Ε ΚΕ. ἣ 

859. κέρδους --- ἡττοῦνεξς. 
νικώμενοι ὑπὸ τοῦ πέρδους, ὥσπερ 
οὗτος ἡττᾶται, καὶ τὸ ἀληϑὲς οὐκ 
ἐϑέλει λέγειν. 5]. Ῥατῖς, ἘΝ: »αθ- 
ἴὰρῆ. ἀιιοία δὉ 115, φῇ 6 Ῥσοεῖῖο 
δὰϊ Ἰπάϊοῖο Ἰηξουίουεβ αἀἰβοθβϑοσαμῖ, 

- πὶ ἥττων γαστρὸς ΧαΠΟΡΗ, ΘΠ, 
ΘοοΥ. 1, 5, 1. Ἰἴαχιθ τοῦ πέρδους 
ἥττονες βῃπὶ, αὶ Ἰπογο ϑουυϊμηΐ, 
-- ἔγασααῖθηῖὶ, ταθηάδοθϑβ," 

860, ὑγεαίνειν, ϑαπτϑ 6586, 
1. δ. βᾶῃδθ στηθηίῖβ. οὗ. 1056.) 1062, 
οοπίτα ἰμδαηὶ ἀϊσαπῖαν οὐχ ὑγιαί- 
νειν (503.) νεῖ νοσεῖν. νἱὰθ ᾿Ἰπαῖοθ5 
ΘΟΡΠΟΟΙ5 δὲ Ἐπτῖρ ταῖς ἃ πιο }}]5 οαϊ- 
ἴοχιπι γν, νοσεῖν, νόσος, νόσημα; 
εἴα. 

861. μεϑ. μετεβλήθη. 6]. 
Ῥασΐβ. ημεϑεστηκέναι ῬΥΟΡΥ. 5181. 
αἰΐο ἴοοο δίατθ; ἀεῖπᾷθ χιίρτγαϑδθ 
ἀεδοίυνίϑ5ε, ἀο[οοίδ56. --- ἰᾶαπι ΔΡ. 
ΤΠΘΟρΡΗγ, Ομᾶχ. 1, 8. εβὲ ἕτερον 
γεγονέναι.“ Ἐς, (ἔτει 990.) ὦ ε 9 ἐ- 
στηκε τρόπων φῬτὸ ἀπὸ τρό- 
πων. νὶᾶ. ἹΜαι1, δὺς συ. 8. 591, ο. 
απποῖ, --- μδᾶθο βθοιπὶ ΒΙθρεῖαθ- 
Ὠτκι5., υἱἱ οἱ 8693. 5641. ᾿ 

862. μελ. μαίνῃ. 8]. Ῥατῖδ5. οἔ. 

368, 12. 
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ΒΛ. ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ βλέμμ αὐτὸ κατὰ χώραν ἔχει; 
ἀλλ᾽ ἔστιν ἐπίδηλόν τι πεπανουργηκότι. 

866 ΧΡ. σὺ μὲν οἶδ᾽ ὃ χρώξεις : ὡς ἐμοῦ τι κεκλοφότοξ. 
ξητεῖς μεταλαβεῖν... 

ΒΖ. μεταλαβεῖν ξητῶ; τίνος; 
ΧΡ, τὸ δ᾽ ἐστὶν οὐ τοιοῦτον, ἀλλ᾽ ἑτέρως ἔχον. 
ΒΖ. μῶν οὐ κέκλοφας, ἀλλ᾿ ἥρπακας; 
ΧΕ. κακοδαιμονᾷς. 
ΒΑ. ἀλλ᾿ οὐδὲ μὴν ἀπεστέρηκάς γ᾽ οὐδένα; 

863. “42 πόα νωϊέε εδὲ ϑδαξίϑ 
ἑοτπροϑίίο δὲ ῳιμίθέο, 564 ναβοϑ 
οομμΐος. μαμὰ {ϊας οἰτοιπιζεγε. κατὰ 
χώραν εἶναι ΟΥαθοὶ5. ρΥΟρτῖθ αἰο)- 
ἰὰς ἀθ6 τϑ, 486 ἴῃ Ἰοσο ργδθβουῖς- 
Ρίο 5114 δϑί, πθᾷιθ θχίσγα ΘΠ 5656 
γυονοῖ; ((ἴ1ἃὰ Χαπορῃ, Οδοοη. 10, 
10.. πιο Ἰοσιπι απ ἀαὲ ΜΙ ΗΠ ΘΥ,» 
περιελθεῖν ἐπισκοπουμένην 2 εἰ κα- 
τὰ χώραν ἔχει ἕκαστα. Β.) τπεΐᾶ- 
ΡῬΒοῦ. διυΐθηι δ'ϑη. φιέθέμτπι ἐὲ 86- 
ἀἰαέμπι 6556. εἷς ἴῃ Ηοπι. Ογ55. 20, 
98, ρῬῃγαβὶπ ἐν πείσῃ νϑῖιιβ βδπδύ- 
γαῖοσ δχροηὶδ κατὰ χώραν, ἷἱ. 6. 
Δηΐπλι5 1ρΡ51 αιιϊθίι5 ζι1δ,) ν 6]. 5658 
οοπίϊητῖς πο ἴγᾶθ ΠΆΡΘ πα 5 Ἰαχανῖξ 
δἵο, Κ, 

864. Ἰοοι5 ΔΙ ο1115 : πΘατι6 Θπΐπὶ 
ν6] πὰς ρουιποῦ να] θαυ 5Ισ. Π δ" 
ἰΐομπθ δοοαρία νοχ ἐπίδηλον. νεὶ 
Ρχοβαίιιηι θϑὺ ἘΧΘῃ}}}15,) ἐπίδηλον 
ἀἴοὶ οείδην ὅμοιον, αὖ Ἐς ΑἸτϊαπι8 
ΒιΒρί αὶ βαηΐ. απᾶτθ ὕ810Κ, Β. εἴ 
Βοϊβϑομδᾶ. βου] 7μδϑθυπηῖϊ πεπα- 
νουργηπύτος. Βοϑβϑίβ εἰΐαπι ἀλλ᾽ οὗ-- 
στιν ἐπίδηλόν τι πεν... 1.6. αλλ ὁ 
ἔστιν πεπ. ξπίδ, τι.» 5δεὰ λαῦΐοὲ υῖ-- 
διεπιγ φιιὲ 65ὲ τπατε[ 65:0 αἰλομ)ι5 δο6- 
ἐθγῖς.- 

865. οὐ -- κρωώξεις. παροιμία 
ἐπὶ τῶν μάτην Ὡρυλλούντων, ὡς 

αἱ κορώναι" ἀντὶ τοῦ σὺ ἄνω καὶ 
κάτω περὶ τοῦ κεκλοφέναι μοι δια- 
λέγῃ. 8. γινώσκω, διὸ φωνεῖς, ἀκαί- 
ρως φϑέγγῃ καὶ ὀχλεῖς ἡμᾶς. ὡς 
κορώνη. 5]. Ἰ)οτν. Ῥδγῖ8. μαὰα ἴπ- 
δρί Οἰγαυά. : ΟμΒυθηλγίις. ΒΙΘρ51- 
ἀθηλπ οι οοῦνοὸ οομΐου, αὶ 
ἴ ρΡατγίθπι ργαθᾶαθ νϑηΐγθ ἸδθοΥαΐ. 
Νοβ5.: Ζοτι Κεάολξοτι ἀθτισι Ἰοῆ. 
Ηογαὶ,, ἰδαπάδηία Η. Νοβϑῖο, 8δῖ. 

9, 5, 55. ρϊοτμπιψιθ τϑοοοέμδ δογίδα 
ἐς φωϊιφμόνῖτο οογνάπι αοἰμαάφθέ 
ἀϊαπέετπ. 

866. ζητεῖς. οὗ, 295. 51. Ώοτν. 
μεταλ. τῆς πλοπῆς. 

867. οὐ τοιεοὔτον. ὃ σὺ ὑπο- 
ψοεῖς. 5]. ῬΑΥ8. 

868. κακ. μαίνῃ, ἄϑλιος εἶ καὶ 
κακοδαίμων. (382.) 65]. Ῥατί5. Ηος 
ΑΘβο ιν ]5 αἰβ] ποῦ ΘΧρΥΘϑϑιῖ 
ΟΠο. δ64. δαιμονᾷ δόμος κακοῖς. 
οὐ Ῥϑῖ1ο Ποὺ 1. ϑϑρῖ. ο. ΤῊ, 1009, 
δαιμονῶντες ἐν ἅτῳᾳ, τ] 5680]. : 
μαινόμενοι, ἀλόγως ὁρμώῶντες κατ᾽ 
ἀλλήλους. --- Βε. ὅ8Ρ. τιοπεοῖ, πακο- 
δαιμονᾷν αἴοὶ Θιιπι, αι να]ιΐ 8 
ἀδθηίοπθ οοχγδρίϊβ 1ηΓΘΠΊΡΘΥ 5 
δρϑίμυ. ἃ 410 ἀἰνουβιιπι 6558 κακὸς 
δαιμονεῖν, τπίδογμπι 6556... Ἰηΐγα 
497.: τίς ἂν οὐχ ἡγοῖτ᾽ εἶναι μα- 
νίαν, κακοδαιμονίαν τ᾽ ἔτι μᾶλλον ; 
ΕΧ 40 1η16111585, π18}115 Δ] 1π|1ἃ 65- 
56 κακοδαιμονᾷν ἀᾶπι μελαγχολὰν 
862., φιοα «πάσηι Ἰποδῖι ϑοοὶριξ 
8 ῬΙΔ. 15. 1115 ΑἸρῆ. 575. δα, 
ποβῖγϑθ Ῥοβίθυ.: αὐγὰ ὑι]ὴ ρεγοίέα 
658: Νιωίία γε5 ἐαπι αεἰισατιεὲς ἤο-- 
γαίχιθ5 οοτιοϊπιωΐ οἵέο. Τα ΘΥΡ. ΕΎΔη- 
ΟΟΡΆ]1115., δηποίδηϊβ Βθοκῖο: ζομ 
ὄϊες οπαϊα έ, νυ]συβ ποϑδίσγα:ϊπι : 
ον Τομ[οἰ τεϊέθὲ ἀϊοῖ. 

869, 1. 6. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ, τι 5866- 
Ῥ6 ββρδύδπίῃσ 1146 Ρδυίοι]αθ, πιο- 
ποηὲθ Εἰ. ἀποστερ ὦ ἔστιν, ὅταν 
παρακαταϑήκην τινὸς λαβὼν εἷς 
διαβολὴν χωρήσω (χωρῶν, καὶ οὐκ 
ἐθέλω διδόναι αὐτῷ, ἃ ἔλαβον. 
7Ζαπι. ον. πο Ρδγιπὶ 6556 8 Ϊπ|- 
δανθυὶϊε Ἐ, : 5 ΩΙΟΑΥΘ ϑαΐτι μᾶπῸ 
γοσθπὶ οἰΐαηι γιοχὶ χεογο ἀεδίξα, 
πυμέμο,μθ ἀςσοορία. 56ὰ οοπιποααΐξα. 



ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. 

. 870 ΧΡ.οὐ δῆτ᾽ ἔγωγ᾽. 
ΒΖ. ὦ Ἡράκλεις ! φέρε, ποῖ τις ἂν 

τράποιτο; τἀληϑὲς γὰρ οὐκ ἐθέλεις φράσαι. 
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ΧΡ. κατηγορεῖς γὰρ, πρὶν μαϑεῖν τὸ πρᾶγμά μου. 
Β4. ὦ τὰν, ἐγώ σοι τοῦτ᾽ ἀπὸ σμικροῦ πάνυ 

ἐθέλω διαπρᾶξαι, πρὶν πυϑέσϑαι τὴν πόλιν, 
875 τὸ στόμ᾽ ἐπιβύσας κέρμασιν τῶν ῥητόρων. 

ΧΡ χαὶ μὴν φίλως γ᾽ ἄν μοι δοκεῖς, νὴ τοὺς ϑεοῦς, 
τρεῖς μνᾶς ἀναλώσας λογίσασϑαι δώδεκα. 

ΒΔ. ὁρῶ τιν᾽ ἐπὶ τοῦ βήματος καϑεδούμενον, 
ἱκετηρίαν ἔχοντα μετῷὰὶ τῶν παιδίων 

870. ἂν Βοτρ. Κ. Βτ. εἴς. βοοθοβ 
Αἰὐ ΠΙΡσὶ αἴθ δἀϊέοχες οὖν. Ρ]. 
Ποτν. οἱ Ῥασῖβ,: φέρε. τί ἄν (πο 
οὖν) τις εἴποι ἕτερον; 41ο οοπ- 
γουίδίωυ δἰ ι15 δα απδηϊ ταίϊο- 
Π6πὶ ἀονθηΐϊαὶ 9 αι σορίϊοῖ ἰδ 
ἔροῖββθ, τιῦ δι το αἸΘσΟΘΥ65 9 

371, 1. Οδπίδου. τἀληϑῆ. εἷ.391. 
972. πρὶν -- μου. 1. 6. πρὶν 

μαϑεῖν μου τὸ πρ.. ῥτίμδῳιίασιι Τότ 
α πιὸ αἰαϊςογὶς. Ἐμιτὶρ. Ηδθοῦρ, 939. 
τί δῆτα βούλει δεύτερον μαϑεῖν 

ἐμοῦ: ἄν σον 
378. ὦ ᾽ταν. νὶάθ 66. σμε- 

κροῦ. ἀναλώματος. 451. Ἡοτν. ρατ- 
Ψψὸ ϑδιπιί,), αἰ Επὰ. 585. ἀπὸ σμι- 
κρᾶς δαπάνης, υϑὶ ν. Κίϊξε, οἱ ΘΚ. 
δα ΤΗπογά. Ρ. 558. Ε. ἀπὸ ταλάν-- 
τῶν ἕξξήκοντα, ἡπροπᾶϊο 60 εαίετι-- 
ἐοχιίπι. ΘΧ ἰϑβοοζαῖθ δα Μίϊπι, Β. 
οἵ, Μαῖι, δύ. βου. ὃ. 401. διηηοῖ. 2, 

374. δεαπρ.. ἐγατιδίρογο; οἶϊ-- 
ΟΕΥΘ, οὖ Π6 Οἶγθ5 σϑϑοιδοδπΐὶ ζυγχ- 
τ πὶ {11 1. 

875. ἐπιβ., οσοϊαάοηβ, ομϑβέσιι-- 
615 δὐροπίο, κέρμασι. δωρήμασι, 
νομίσμασιν, ἵν᾽, ὅταν παταστῇς εἴς 
κρίσιν, συνηγοροῦντας αὐτοὺς ἔχης 
διὰ τὴν δωροδοκίαν. 951. Τ)οῦν, Ῥᾶ- 
Υἷδ. ΒΙΠϑίουββεὲς (βῖνθ σδιιβι 161) ΠΟΣῚ 
ταηξιιπι Ἰ1η σι, 564 οἱ 51] θη πὶ 
γθηδ]ε Βαρθαραπέ, ποία δὶ ἄργυ- 
ράγχη Πεπιοβιμθηΐβ, (6611, 11,9.) 
Ῥας. 644, χρυσίῳ --- ἐβύουν τὸ στό- 
μα οἷο, ω»κέρματα, οἰΐαπι κερμάτια, 
δΏΤΙΣ τειππεἶϊ ἀτροτιἐθὲὶ δὲ ἀετοὶ πείχει- 
1: δὲ υἱϊίοτὶδ ῥγεεϊέ, νοϊαὶ ΟΒΟΪ], 
ΟδδΙοΐ, ατιο5 ΠΊΘΏΒΑΥΣ 116 6}10 ἴπ- 
᾿ϊαπΐθβ Ῥεσηιιΐαηϊ Ὠμπιΐ5 ΔιΥΘῚ 8 

εἰ δὐρϑηὶθὶς τ]ΔΊ ΟΣ) 18, αὶ ᾿π 848 
περματισταὶ ἀἰοιὶ 5πηῖ; (-- ὐ. ΡΟ]- 
1χ 7, 170.: 9, 87, 89. ; Η. 88 Ρο]- 
1πο. Ῥ.- 1070, 15. ---ὉἼ ἀοῖπαάθ οπιηῖηο 
Ρϑομπία, α65, τϊ Ἡ, 1. ν, 51088. 
νοις ἘΝ, 8.: τείνεται πρὸς τοὺς 
ῥήτορας, ἐπειδὴ εἰώϑασι τοῖς ἕρ- 
μαιον κεχληρωμένοις ἐπιφορτίζε- 
σϑαι. ὡς κοινωφέλιμοι. 

870. εἰρωνικὸν τοῦτο. --- ὧν αλ. 
ἐξοδιάσας. λγ ἰ α. λογαριάσαι ἡμῖν. 
(τπρμέαγθ, δῖνθ δαρθτιϑάπε {6776 
χσιοῤὶ5. ἘΝ) 91. Ὡοῖν. Ραγ]β. 

378. (ὁρῶ τιν᾽.) νἱάθο φωεπάίαπι, 
ὨΘπῚρΡΘ ἰδίμπι ΟΠΥθπιΎ απ, αἱοϊΐ 
ΘΕ 61, 56 8Π1110 ὑγχαθνάθχα Οἢγχο- 
ΤΛΥ ΠῚ. 5ΘΟΥΠΘΡῚ ΥΘι,) 5ῈΡ0}1- 
θη ἔογθ Ἰα] οἴριιβ., 6 σομ θπιη6- 
ΤΟΥ. --- εἷς Β8η. δ54. (514.) ἱπάθῇ- 
πἰζαπι τὶς δα οογέαπι ΡΟΥβΟπ8 1 γ6- 
ξουῖασ  χακὸν ἥκει τινὶ, ἸΘΙΩΡΘ 
Βδοομο, «πὶ 101 δάογαὶ οἵς, Β6. 
οἷ, ὅορῃ. Απερ. 707.., Μδιη, δου. 
δύ. ὃ. 487, 8. -- ἐπὶ τοῦ βήμα- 
τος. Υθιι5 οἱ δοοιιβαίου βϑάθρδηϊΐϊ 1 
5 Ἐ5611115, 416 ουδηΐ ἐπὶ τοῦ βή- 
ματος, ἔτι ἐγεῤισιαῖί, ἴῃ φαοα 566 ῃ- 
ἀεΡδίαῦ ῬΟΥ͂ σύϑᾶτιβ, τη46 ΠΟΙΊΘΩ 
ΔΟΟΘΡΙ͂Ι. το ξαϊαγο 9. πιϑᾶ, καϑε- 
δοῦμαι α καϑέζομαι ΑἸΙΙΟΙ τιδὶ δαπξ 
Ῥο καϑίζω. (5], Ῥατὶ5, καϑε- 
δούμενον, καϑίζοντα.) ν. Μο6- 
Υἱβ εἰ ὙΠοηι. Νς. ν. καϑεδεῖται, 
ῬΆσγη. Ρ. 114. Ε 1. 568 ἢ". ], ξατα- 
τὰιηὶ δϑῖ, αιοα χϑϑρομπᾶδὶ βθααθηϊ 
διοίσοντα. 

879. ἑκετηρία ἐστὶ κλάδος 
ἐλαίας ἐρίῳ πεπλεγμένος. οἱ γὰρ 
ἱκετεύοντες ἐλαίας κατεῖχον κλάδον, 



οὐκ, ὦ κακόδαιμον, ἀλλὰ τοὺς χρηστοὺς μόνους 

τί σὺ λέγεις; 

οἴμοι τῶν χαχῶν ! 

σὺ μὲν οὖν σεαυτὸν, ὥς γ᾽ ἐμοὶ δοκεῖς. 
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580 καὶ τῆς γυναικὸς, κού διοίσοντ᾽ ἄντικρυς 
τῶν Ἡρακλειδῶν οὐδ᾽ ὁτιοῦν τῶν Παμφίλου. 

ΧΡ, 

ἔγωγε καὶ τοὺς δεξιοὺς καὶ σώφρονας 
ἀπάρτι πλουτῆσαι ποιήσω. 

ΒΖ. 

858 οὕτω πάνυ πολλὰ κέκλοφας; 
ΧΡ, 

ἀπολεῖς. 
Β,1. 

ΧΡ. οὐ δῆτ, ἐπεὶ τὸν Πλοῦτον, ὦ μόχϑηρε σὺ, 
ἔχω. 

Β4. συ Πλοῦτον; ποῖον ; 

ΧΡ, 

5, ΕἸ1Ὸ Υδηλι15 ΟἸἶναθ, πᾶ 8108 
χτανϊποῖ5, ατιθ τι ΠΊΒΒΗ σαβίαραπὶ 
11) 4ὶ Ρϑοθῖι ρϑίθυθμῦ ΞΡ Ρ]]065: 
πη οἱΐνα νοσδίθν δωρρίος ϑιαῖ. 
ὙΠΕΡ. 19, 499... οὐ γϑηλιιβ5 1116 οἷίναο 
Ραοίζετας γα. Αθπ. 8, 116... ὉΡῚ 
ν. ἸμίευρΡ. ---- ΠΘ64116 ν6ΥῸ ΔΥΡΙ ΥΟΥ͂, 
οἰἴ8ηι Υ6οὺ5 Ῥυϑείθπαϊδ58 Π]ΔΏ1ΡΤι5 
ΥΔΏΛΟ5 ΟἸἶναθ, 564 Ποίτππι 14 6556 
8 Ροδία δα β: πη} 1}πά] ποῖ Η 6Υ8011-- 
ἀασαπι 1 [8014 ῬΘΠ1Ρ1}111. Βοὲ τῖῦ 
του] οογ ἀἴαπι σοπημονθυθηΐ 7κ61- 
ΟΠ, ἀμσούα βθοῖπὶ πὶ 116 1 1111 
Βοϊθρθαμΐδ τἰχούθβ, 1106 ΓῸ5.,) δἰΐδτη 
8]105 ἢ ΘΟΘΒΒΑΥΊΟΒ οὐ ΒΠ]6Ο5. ν.  65Ρ. 
566., Ῥ]αΐ. ΑΡο]. ϑοοτ. 29. Ε Ε. 

880. ἄντικρυς. οἵ. 184. 
881. Ηεγδο]ϊάδγαπι, αὶ ρΡοϑβῖ 

ἩρθΥοι] 5 δχοθϑβαπι, τπθῖιὶ ΕΠΥΥ- 
5ἴΠ61, Αἰποηας σοῃξαρογαηΐ, ποῖα 
Πϊβίουϊα νϑὶ οχ Ἐμπισὶρι 15 ἀγαπιαίθ 
ΟΟσποηΐη]. ΕΟ5 ΘῸΡΡ] 1665 5 θηΐθβ 
101 δα ἄὐδηὶϑον]β ΤΟΥΘη 515 ΡΊΏ ΧΙ 556 
νἀ οὕ ῬαπιΡ 15, πιαϑιϑῖου Αρε]- 
115, χὰϊ Ῥδιιρμ]]ι5 Ποταϊ οἴγοα 
ΟἸγηῖρ. 96, 1., 5ἶνε. δηῃΐθ ΟΠ γι βί. 
παί, 395. νἱα, Ρ]1η. Η. Ν. 85, 10.:; 
86,7, 8. 8.: -- τὰ οὖν συμβάντα αὐ- 
τοῖς (ΗΘΥδοῖ 65 ἀϊοῖ1) ζωγράφος τις 
Πάμφιλος ᾿ϑηναῖος (πιο Μαορᾶο, 
δἵ αι θην ΑἸ ρἢΠΐρο τα η115,) εἰς τὴν 
στοὰν (Ροθοϊϊδ}) τῶν ᾿Αϑηναίων 
ἔγραψε, καὶ αὐτοὺς ἱκετεύοντας. --- 
15. 1119 Ῥδηιρ ὨΔΠ1ι8 174. -- οὐ δ᾽ 

αὐτὸν τὸν ϑεόν. 

ὁτιοῦν; πιὸ ἐαπέϊϊϊωπι φιμΐίάσπι. οἵ. 
458., 595. 

8382. κακό δ. ἱπξεῖχ, «αὶ 1π58- 
χἷδ5. οἵ. 862., 868., 419. 

884. ἀπαρτὶ, ἀπηρτισμένως" --- 
καὶ πλῆρες εἴσ. 85. 42) --- οπιχιίτιο. 
Ῥτγοτγϑιιδ.) ρίαπε. --- 6ρὸ ἀϊείδϑδῖτπος 
χοάάαπι. οἵ. Α10, δὰ Ηδβυοῖι. 1, 1. 
Ρ. 427.“ Β. 

885. οὕτω, 5ἷε: ῬΥοὸ θο, φιοᾶ 
ἀϊοῖβ. --- οἴμοι τῶν κακῶν, Πεὶ 
παῖδ ργορέον ππαῖα 9. αι ταϊῃ] Ρ8-- 
ἐοπάα βιιηῦ ; δὶ τη]. αιϊὰ πος 
τ8}1 οὶ 2 ΠΟΙ ΤΠ] ΠΙΒΈΥῸ,, 40] 
181 πλᾶ]6 805 [8 8Θοοίρίαυ ! 

886. ἀπολεῖς, εοπίοαδ; ταὶῃὶ 
ΤΟ] Θϑίτ5. 65.) 411 ἴδηι Ἱπαρίθ σαυς- 
γἶα5. οἵ. Ἀδῃ. 1180... ὅϑορῇ, ΕἸ. 788., 
Ἐπιυὶρ. Ογοϊορ. 585. ,, ροδίᾳ Ἰδθρὶΐ 
μος νϑυύθμι, τὸ ΘΟσΘΟΠΊπΙΟ ΔΤ η 
οϑϑοῦ νευθῖς σὺ μὲν οὖν σεαυτὸν, 
4α] 15 ᾿η δῦ ππᾶρηᾶ δἰ θραηΐα ΡΥο- 
Ρ΄δθυ δηϊδηδο] βία : π 81 11π|16]}1. ἀπο- 
λεῖς, αὖ ἀπολλύναι ἑαυτὸν 51} οσἱδὲ 
απμοίογοπι 6556 Ἰπαρτιαθ οαἰαπιϊξαξϊ5. 
οὖν νἱὶπι δισθημάδθ αἰπυμδίϊ ἢ Ἷ5 
μια]γοῖ.“Ξ Ἐ,, 

887. μόχϑ'ηρε. κακέ. 5]. Ῥατί5. 
888, ποῖον 4 οοαά., ἴῃν,., ΠΟΡΥ,, 

Πϊπδουξ, Α111} βοϊοθοθ ὁποῖον, νἱα6 
Ὦαννο5, Μίβο, οὐδ. ». 994. βα. Βατ- 
5655., Ῥούβοῃ. δὰ Επγὶρ, ῬΠοθη. 
δ92,, α]ϊοβαῖιθ, 

»“ὐτδπν. σα 
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ΒΖ. καὶ ποῦ ᾽στιν; 
ΧΡ. ἔνδον. 

Β4. ποῦ; 
ΧΡ. παρ᾽ ἐμοὶ. 
ΒΖ. παρὰ σοί; 

ΧΡ, πάνυ. 
300 ΒΖ. οὐκ ἐς Κόρακας; Πλοῦτος παρὰ σοί; 

ΧΕ: νὴ τοὺς ϑεούς. 
ΒΖ. λέγεις ἀληθῆ; ἷ 
ΜΡ φημί, 
ΒΖ. πρὸς τῆς Ἑστίας; 

ΧΡ, νὴ τὸν Ποσειδῶ. 
Β4. τὸν ϑαλάττιον λέγεις: 
ΧΡ, εἰ δ᾽ ἔστιν ἕτερός τις Ποσειδῶν. τὸν ἕτερον. 
ΒΑ. εἶτ᾽ οὐ διαπέμπεις καὶ πρὸς ἡμᾶς τοὺς φίλους; 

895 ΧΡ, οὐκ ἔστι πω τὰ πράγματ᾽ ἐν τούτῳ. 
ΒΛ. 

890. οὐκ ἐς Κύόρακας; Ρ]6π6 
ΑἸοΙρησοη ΕΡ. 1, 17. οὐκ ἐς Κό- 
ρακας φϑαρήσεται:; οἱ ἴρ56 Οοπιΐ- 
οὐ 600. ἔῤῥ᾽ ἐς Κόρ., Νιι». 785., 
Ἐφ. 888, ἐς Κόρ. ἀποφϑερεῖ, αὐὲ 
ἐπι τπαΐαπι χεπὶ (βάλλ᾽ ἐς Καὶ. 777.) 
ὙΠΕορῆσ, ΟΠματ, 25, 81., ᾿Ἰπομϑηΐὶδ 
Ἐ., ἄπαγ᾽ ἐς Κι: παπὶ ἐς, πο εἰς, 
ΑΥ̓ΤΟ αἰσιπῦ 1 15 Ἰγαϊογιιπὶ ἴοτ- 
Τλ11115. ἰθοῖθ ΤΠοπια Μασ. Ρ. 870. 
566. ε8, Βεογη. 8. θουν. δὲ Ῥατσίβ.: 
τύπος ἦν ἐν ᾿ἀϑήναις κρημνώδης, 
Κύόρακχες καλούμενος (56 ΡΥΟΡΥΙΘ 
βάραϑρον, τι 427,, 5ἶνε ὄρυγμα: 
νὰ Νίδιιγϑὶ [ΓΘοῖ. Αἰ, 1, 25., 
Κόῦρκε δδείξροῦ. ἀθγ Οτγ. Ῥ. 727.) 
διὰ τὸ κοράκων εἶναι καταγώγιον, 
εἰς ὧν τοὺς καχούργους ἔῤῥιπτον 
(οτίατι οαὔανοσα δβουι. ἐδ 4υ1- 
Βιι5. βιυπηίιπι δσῶΐ βιρρ οἴ αηι. ν, 
Κῦρξκαε 1. 1, 564 δὰ ροθπδ δργοραίβ 
ΟΔΥΘΟΥ αὶ οοορίς βάραϑρον, υἱ 
διιοῖου οδϑὲ ΜΠοτα. Ηϊςῖ. σύ, τ, 2, 
128. Ἰπίευρ. σϑυιη. Β.), ὑπὸ κορά- 
κων ἀναζωϑησομένους. .. ΑἸΙΪοΙ 50- 
1θὴὲ Ἰοοἷβ Ἰπηρόμεγθ ποι ηἶπα ΧΘΥΜΤΩ, 
41186 1 115 βαμί, (ἀπὲ γοπάπητατ: 
ν. ἤδη. 1007.) τι ἵπποι, πρέας, 
ἰχῶῦς, ἴογτιαπι δαιϊΐπτ, σᾶγηϑ- 

τί φής: 

τῖαπι, Ρἰβοδυίπηι. ν, ῬΟ]Δχ 10, 
10 ἐῳ Ἐ: 

891. Ἑστία ποι 1πὲ6]Πρτταν Κ6- 
εἴα, ϑαίαγηϊ ππδίθυ, ΟοἵμἾιι5. 51Π|11- 
Ἰδογαπι οχαΐς Αἰμπθηῖβ πὶ Ῥυγίαθπθο 
(νυν. Μεινϑῖ Αἰμ. Αἰξ. 1, 8.), Ξε 
ϑαΐιγηϊ Πα, νὶγρο, (886 οΥθα6- 
Ῥαΐιιν 6556 ρύδθϑθβ Ἰρῃΐβ δ δϑαϊ1πη,, 
(ἴπο Ἐπτίρ. δώμαϑ'᾽ ἝἙ στίας ἀϊοῖ: 
Απάγοπι. 578..0 ποπ ἑστίας, τἴξ 
νυρο. Παϊι.) δὲ οοϊθρϑίιν δὰ ἔο- 
οαπὶ: πη66 οἵ (οομς δὲ ἀοπιμδ νο- 
οαΐογ ἑστία. οί θβϑιδεαῦν δαΐεπι Β]6- 
βάθη ΠΥ πὶ εὐ οὐδ ῬΘΥ 
Ψεβίαπι, ἄοπιῖιθ οἰιδτοαθηι, 6418 
Ἠϊο δ] γα Ῥ] δι π 6556 ἀο1} 51186. Ἐν 

809, 9αλ. παίξει αὐτὸν ἐνταῦϑα. 
51. Τοτν. Ῥαγίβ. 4παϑὶ δ] αυιῖ5. 51} 
ΝΝερίπιητιβ ααδτη ϑαλάττιος. οἴ, 1046. 

8594. ὅτι οὐ μετέστειλαν (μετέ- 
στειλε) τὸν Βλεψίδημον, ἀκηκοὼς 
δὲ ἦλθε. 8. Ὑϑοῦι5 5}. Ρατίβ. : (δεα- 
πέμπεις.) τὸν Πλοῦτον δηλ. 

895. τούτῳ. τῷ διαπέμπειν. 5]. 
1)οτν. Ῥαγΐ5. ϑόορῆ. Αμπίΐρ. 59. εἰ 
τάδ᾽ ἐν τούτοις. Επιι. 888. οὐκ, 
ὦ ᾿᾽γαϑοὶ. ταῦτ᾽ ἐστί πω ταύτῃ.“ 
Ἐς 8Βε. 
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οὐ τῷ μεταδοῦναι; 
ΧΡ. 

Β4. 

ΧΡ. βλέψαι ποιῆσαι νὼ... 
Β4.. 

ΧΡ. τὸν Πλοῦτον. ὥσπερ πρότερον, 

4 ΡΤ Σ ΟΥΟΑ ΝΟΎΥΣΝΣ 

μὰ Δία. δεῖ γὰρ πρώτα... 

τίνα βλέψαι; φράσον. 
ἑνί γέ τῷ τρύπῳ. 

Β΄. τυφλὸς γὰρ ὄντως ἐστί: 
ἈΞ) νὴ τὸν οὐρανόν. 

400 Β΄. οὐκ ἐτὸς ἄρ᾽ ὡς ἔμ᾽ ἦλθεν οὐδεπώποτε. 
ΧΡ. ἀλλ᾽, ἣν ϑεοὶ ϑέλωσι, νῦν ἀφίξεται. 

ΒΖ. οὔκουν ἰατρὸν εἰσαγαγεῖν ἐχρῆν τινά; 
ΧΡ. τίς δῆτ᾽ ἰατρός ἐστι νῦν ἐν τῇ πόλει; 

οὔτε γὰρ ὁ μισϑὸς οὐδὲν ἔστ᾽, οὔϑ᾽ ἡ τέχνη. 
405 ΒΖ. σκοπῶμεν. 

ΕΡ. 
Β΄. 

ἀλλ οὐκ ἔστιν. 

οὐδ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ. 
ΧΡ. μὰ 47 ἀλλ᾽, ὅπερ πάλαι παρεσκευαξόμην 

ἐγὼ, κατακλίνειν αὐτὸν εἰς ᾿Δσκληπιοῦ, 

896. οὐ τῷ μετ.; 1. 6. οὐκ ἐν 
τῷ μετ.; 51]. Ῥαγῖβ. κατέστη τὼ πρ.; 
απ 7165 τιοτιάίμπι τ 60 6557) μὲ τπίμὲ 
“μοσθ ἐπιρεγ ἐἰχὶ Ροσδὶς ῬΙωέιπι 9 

898. ἑνί γέ τῷ τρόπῳ: ἱπτιὸ 
«μίάοπι πποάο, φιιθιῃ ἀἴοῖς 406. Ξοαιι, 

400. οὐκ ἑτὸς, οὐκ ἀλόγως. ---- 
5. ἑτὸς, μάτην (ϑῖο οἴΐατα ΗΘ5υο}.), 
οὐκ ἀλόγως. 51]. ῬΑΥ15. Τιοῖιὶ ξθπΊΈ ΓΕ. 

402. ἐχρῆν. οἔ. 962. 
408 διασύρει καὶ διαβάλλει, τοὺς 

ἰατροὺς ὡς ἀμαϑεῖς, καὶ τοὺς δι- 
δόντας ὡς μικρολόγους. 8. τίς 
ὃ ἢ τ΄, οὐδείς, ἐντελὴς δηλ. 51]. Ρα- 
γ15, ΠοἤοΙΣ 8085, ὌΡῚ 1}}1} πθγοθ5 
518 ΠΟΙ 65ἴ. Βτ-. 

405, 6. οὐκ ἔστιν. ἰατρὸς δηλ. 
51. Ῥαγίς. μὰ 4ἰ ἀλλ᾽, ἵπιο. Ἐ, 
ΟΕ, 99, εἴς. παρεσκ. ηὐτρεπιζό- 
μην. 81]. Ῥαυ5. Εν: οπαρεσκ. ἴπ 161]. 
ποιῆσαι, ἵτπι απίπιο παδοδαπι, ἀθογε- 
φϑγαπι), ζαςσεγθ. πᾶτὰ 4 ἀθοθσηϊξ 
ΑΙ Τα] ἔδοογα, 15 56 δὰ 1ὰ ξαδοΐθη- 
αὐπι Ραγαῦ, τὖὸ Χοπορῃ, ΟΥτ, 7, 
ἐπ λουτολὰς 

407. κατακλινεῖν (Ξ5ῖα. οἰΐδη 
8 ρυϊπιδθ οδὰ, οἱ Ῥυϊξοίαῃ, 17, Ρ. 
1105. Ῥαΐδο}., 18. 0], 299, 8, ΑἸά,, 

«1 Ἰοοιιβ οπηΐβϑιιβ ϑϑὲ πῃ Ριιέβοϊά- 
πᾶ, τἰὖὸ ΠΟΡΥ. δηποίαντξ. ξαΐατο Ε,, 
σοπὶϊη δῖ ο πΠ6 ΠῚ ΘΟ 101}15 5 ΘΠ ΠΟΘΥῚ 
Ριιϊΐαθραὶ,) καταϑήσειν. Τν Υ., ΒΥ.. 
811 καταλλίνειν. πος ἔογθ δϑῖ, πτὸ- 
πϑηΐθ Ἐν, 7ωϑεγε ἀροιεπεδεγε τ 
Τλις. Ὃς Δ: Αϑαης ν. 8. 7), 
Β. δαΐοπι 1, γωϑογε αἰίφιεπι στ ΟΣ 
ἴῃ ἔδηο Αθβοι]αρὶϊ (οἷ, 616., 657.) 
8 Δοοὶρ᾽ Πα !1η1 ΥΕ5ΡΟΙΠ511Π1, ἀε {0 
ΒΘΏΘΥΘ αν παι! οηβ ᾿διιἀϑη ἐπ} 5ΟΥῚ- 
Ρία Ηθησ, ΜΘ θομι (64. 4, 1659.), 
Ἐς Α. ὙΝΟΙΠῚ (Βείέσαρ Ξὰσ ΘΘϑοῆι. 
εἰὁ5 δοηιτιαπειζίδπιας αἷμ ἐπε «Δ [Σ6Γ- 
ἐΐαπιγ ἴῃ 5. ὕδύμι. ϑομυε, αὶ. Αὐξ- 
βἄϊζθη Ὁ. 882. 5644.), Κι θυ ποῖ 
(1)6γ ϑοπιτιαπιδιἐδιπιιδ ὩΤΊ ΤΕΥ Ζεῖξ, 
1π ΨοΥρ]θἰοπιιηρ σθβίθὴ τὴς ΟΘΥ 
Τπουθαίΐοι οὔευ ἄθπι Τ ΙΡ 6] 5 ΒΔ 
τη ὙΝ οἰββαριπσβίγϑιπι ἀθὺ δ] θη 
Ηεϊάβθη, [εἰρ2. 1788. 8.). οἱ Ὁ. 
ϑρύθηβοῖ (Ργαρπιαί. Οδδοῖ. ἀοτ 
Αγ:πειλισιάθ, 1. Ῥ. 901. 5644.) οἔ. 
ΝΙ ΞΟΝ οὐ ΚΟΡΚΙΠ Βεβολγεῖῦ. ἀ65 
Ζιιδέαπάοθς ἀοΡ Ογ. 1. ΤΙ. 8. 691, 
οΝηι δθουοῦὶ 'βοθθϑηΐ ἀοΥμπαγα πὶ 
ἕαπο Αδβου]αρὶϊ δὰ δοοὶρίεπᾶᾶ το- 
5ροηδ8, 4αΐθιιβ δἀπτοπουθηΐιτ, ααϊα 



ὙΠ Θ ΤΌ : 

χράτιστόν ἔστι. 
ΒΖ. 

08 

πολὺ μὲν οὖν, νὴ τοὺς ϑεούς. 
μή νυν διάτριβ᾽, ἀλλ ἄνυε πράττων ἕν 7ὲ τι. 

410 ΧΡ. καὶ μὴν βαδίζω. 
ἜΤ Ο " σπεῦδέ νυν. 

τοῦτ᾽ αὐτὸ δρῶ. 
3 Ν " ΕΝ, ᾿ ΄ 
ὦ ϑερμὸν ἔργον, πκάνοσιον, καὶ παράνομον 

- - 2 ’ δι» 

τολμῶντε δρᾷν ἀνθρωπαρίω κακοδαίμονε, 

ποῖ, ποῖ, τί φεύγετον; οὐ μενεῖτον ; 
Ἡράλλεις ! 

ἐγὼ γὰρ ὑμᾶς ἐξολῶ κακοὺς κακῶς" 
τόλμημα γὰρ τολμᾶτον οὐκ ἀνασχετὸν, 
ἀλλ οἷον οὐδεὶς ἄλλος οὐδεπώποτε 

οὔτε ϑεὸς., οὔτ᾽ ἄνϑρωπος“ ὥστ᾽ ἀπολώλατον. 

ΧΡ. 

Του ορογέουθξ, τιῦ νδ] ἐπα] Π6Π1 Χ6- 
ΟὈροΥδυρηΐ, Ἰπουμθδηῖες ονΐαπι Ρ6]- 
ΡῈ5. βίγαὶϊ5..9 (ππᾶ8 ἐγκαταλπλίνειν 
616.)., οὖ ἴὰπὶ ἀἰσοθδηίητ ἐγκοι-- 
μᾶσϑαι. (Πιομῦαγο ῖγρ. Ἀθη. 7, 88. 
[001 οὗ, Οοτά. εὲ ἤρνη. Β.]. Ῥίδι, 
ΟἾΣῦ, 1... 1.» Ὁ]. )" Ε,, οἔ, 619. 

408. πολὺ μὲν οὖν. κράτιστόν 
ἐστι. 8]. Ῥατῖϑ, 

409. μὴ διάτρ. μὴ βράδυνε. 8]. 
Ώοτν. ἕν γέ τι, δαΐξοπι πτιάπι ΤΕΠῚν 
ϑαίέεπι αἰϊφωϊά. ἘΕὙΪΒΟΜ]η.: ὁὲ9 πῦ 
αἰϊφωϊα ρογγοῖα5, ἀὰ ὀρόγαπε ϑϑἀμίο. 
Τίδααθ ΟΠ πιυ]115 56 1Δπὶ Δ] αγιιπὶ 
6556 βἰ σῃΐποαὶ οἵ ΡΥΟΡΘΥΑΥΘ "προ ίιχ 
ἃ Β]ερϑβίάθηιο. 

411. ϑερμὸν ξργον. παράδο- 
ξον, ἢ τολμηρὸν (ἴος τϑοῖθ), ἢ 
εὐκίνητον. ἡ Πενία δὲ. ἐντεῦϑεν 
παρελϑοῦσα μάχεται πρὸς Χρεμύ- 
λὸν καὶ “Βλεψίδημον, ὃ." 

415, ὧν ϑ'ρ. ἀϊσξιιπι ΡΥ σοπΐθπη- 
ἴὰπη, τι πτοπ αἱ Ε΄ κακὸ ὃ. οἵ. 882. 

218. Ργανα ἱπίθυριιποίϊοσιθ ΠΡΥῚ 
ποῖ, ποῖ; τί φεύγετον ; ᾳποᾶ 118 
ἸὨΓΘΥΡυθίδΏτηΣ : ποῦ, ποῦ πορεύ- 
σεσϑε; διὰ τί φεύγετον; οτπὶ αἰι- 
ΡΙΙοὶ Ἰηϊεγγορσαϊΐοηε σου]πποῖα, αὖ 
586 06 ἢῇξ (ν14. Ἰῃἀοχ Επιτρ ας ". 
ν.), Οοτηΐοις ἀἰοδὲ ποῖ τί φεύγετον ; 
μοπαπι ἠμταὰ {ωὠριεὶ5 3 1. 6. ΟἿΥ πα 

σὺ δ᾽ εἶ τίς; ὠχρὰ μὲν γὰρ εἶναί μοι δοκεῖς. 

Φι15 1:15, Ῥδιρογίδξθιῃ ὃ αποα 6]6- 
δϑμ Ἰδϑίπηιη, Ηογαῖ. Ερίβέ, 1, 1, 
45, πιρίρογ θαέγθπιος σγγ  τπθτοα-- 
ἐοσ αὐ Ἵπάος, Ῥεγ πιωγὸ ΡΔΌΡΘΥΙΘ πὶ 
ξιρίθηθ, ρῈ7 ϑώχα7 ΡΘῚ ἔρπε5. 
φεύγετ αιϊάδπι 1011. 4108 ΠΟΡΥ, 
εὐ Ὁ1μα, 5θοι!] βαμηΐ, 

414, 51]. 1]Π1} 6 Υ οἴ 4111, ἔπτη ἱπ- 
ΡΥΪΠΏ.15 Ῥγαρῖοῖ, Εππρ, Μεά, 1327. 
σὺ θ᾽, ὥσπερ εἰκὸς, κατϑανεῖ κα- 
κὸς κακῶς. Ττοδα, 1017. ἐλϑοῦσα 
δ᾽ Ἄργος, ὥσπερ ἀξία, κακῶς Κακὴ 
Δανεῖται εἴο. 
415.τὐλμημα τολμᾶτον. να, 

δι. δύ, δύ. ὃ. 418. δηποὶ, 5. 
416. ἀλλὰ τοιοῦτον, οἷον ἄλλος 

οὐδεὶς ἐτόλμησεν οὐδεπώποτε. 5]. 
ῬΑΥΪ5. ΘΠ Π ΘΠ τ 181 ΡΒ ΠΡ 6Γ-' 
Ταῖθηι ΘΧΡΊ.11558 ἀἸοῖέ, απρραῈ ἄθϑῖη, 
ΕΔΠΊ(Ι16 Ὁ1115βἰπηδαι. ΤΠΒδοοΥτι5 
140}. 11. ἃ πενία, Διόφαντε, μό- 
να τὰς τέχνας ἐγείρει. 

418, ὠχρά. τοιοῦτοι γὰρ οἱ πέ- 
νητες. 5]. Ἰ)οῦν. Ἐν: ω ῬΔΌΡΕΓΕΒ 
ἔουθ ἔδινα Ἰαρθοσδμπέ, 4186 ρ8]114 05 
τϑάα!τ, --- ῬοΥ τπρϑηϊταΐοπι οὕ πιο- 
ἀοϑιϊαπι Αἰτῖσδϑηι δοκεῖς εἶναι αἀ1- 

οἴμπι δὶ ρυῸ εἶ, ν. ὅ:θρῇ, δὰ Χε- 
ΠΟΡΗ, ΟΥγυ. 1, 1, 1. οἵ ᾿πᾶθχ ΤΏ θο- 
ΡΥ, δ, ν. ““ οἱ, οἰλδπχλ δημποῖ, δὰ 
148, 
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Β.. ἴσως ᾿Εριννύς ἔόστιν ἐκ τραγῳδία" 

420 βλέπει γέ τοι μανικόν τι καὶ τραγῳδικον. 
ΧΡ, ἀλλ᾽ οὐκ ἔχει γὰρ δᾷδας. 
Β:- οὐχοῦν κλαύσεται. 

ΠΕ. οἴεσϑε δ᾽ εἶναι τίνα με; 

ΧΡ. πανδοκεύτριαν, 
ἢ λεκιϑόπωλιν" οὐ γὰρ ἂν τοσουτονὶ 
ἐνέκραγες ἡμῖν, οὐδὲν ἠδικημένη. 

425 ΠΕ. ἄληϑες; οὐ γὰρ δεινότατα δεδράκατον, 
ξητοῦντες ἐκ πάσης μὲ χώρας ἐκβαλεῖν ; 

ΧΡ, οὔκουν ὑπόλοιπόν δοι τὸ βάραϑρον γίγνεται; 

420, βλέπει μανικόν. οἵ, 824. 
γέτοι, εογίθ φώτάεπι. νῖὰθ Ἐ᾿, δὰ 
21" Ἐθγια. αὐ ΔΊβοτ. ἈΠπηΟ, 297. 

491, ἀλλ᾽ ἔχει γὰρ δᾷδας. 
--- καὶ γὰρ ἐν τ᾿ τραγῳδίαις με- 
τὰ λαμπόδων εἰσήγοντο οἱ Ἔριν- 
γύες. --- 8.ν- Προγ Ο. Α. ΒΟτσΟΥΣ 
αἰ Εμτγίοππιασάθ ἐπὶ “Γγαμοτδρίοίθ τ- 
αἰ ἄτη Βεάισογάοπ ἀδγ αἰέεπι Οτίθ- 
οἤοτι; οἰτια αγοὐαοϊ. {Ππιξοτοιεοϊπτ. 
Ἄν εΙπιαΥ 1801. 8... τ] Ρ. 50, 5644. 

οἰίδιν ἴα Ἰοσιις 1 πιβίγασιγ, δὲ ἴδ- 
ΟἾθιιθ ἀυμγϑίαβ {1558 γα ῖο!5 ΕΠ - 
πγα5 οϑύθηασίαγ, δαα, 1, "Εν ΜΕΥΘΥΙ 
Οομιηι. ἀθ α“5 δα ἀθδριὶβ δαδού- 
χοις Ρ. 35, 5667. Β. --- οὐκ. κλαύ- 
σεται. ἀντὶ τοῦ οἰμώξεται, ὡς μὴ 
οὖσα κατὰ φύσιν ΦΟΒΕρΩ; ἀλλὰ μά- 
τὴν ἀπατῶσα ἡμᾶς. ὃ. ογ 50 ΠΡΤΕΣ 
χαῤίει 9 (ἔπι ογεισιίπε Ἴεγδε. 118 [ε- 
διὲ Ἡοταῖ. 881. ὃ, 1, 46. 7χπεογ.) 
5011, “πα ἰδύσθτο πος ψαϊτιι ἐγιιοὶ 
σοπδίιτ,, Ε΄, 

άφο, παν δοκ. --- ρϑιδὶ, μος νἱ- 
ἰ86 σϑηῆιβ σομπιθηχίιη Τιιῖ558 ΔὉ. 
ΑἸἰμοπ.: νυἱᾶ,., σιθηι ᾿διᾶδαὶ Ἐ᾿,, 
ὙΠΘΟΡΒγαβῖ, ΟΠαΥδοῦ. Ρ Φ  9.: 
σαν ὃ. ὠντὲ τοῦ κάπηλιν, ἀντὶ τοῦ 
δέχεσϑαι πάντας. Οἷτ.: πος χαπ- 
Τθσιιπ ΘΘηΤι5 ΟΙαπιοβιιηη Ἔσο. 
Π]ΟΔΟ Οἰϊπὶ 51115 οἵ ἀπ θϑίϊο 5, πϊο- 
ἀο οὐ 815 ΥἹΧ Δἴ. 

493. λ εκ, ἀπὸ τοῦ ) χρυσίζοντος τοῦ 
ὡοῦ, ὠόπωλιν. -- ἔστι δὲ καὶ εἶδος 

ὀσπρίου, ὃ καλεῖται πίσον (Πεὺξος 
νοἱ βθοι ἀτιπι ἔω1 Κλτι σ θη αιιο ς 
ἄδπι ἰαΐηνυι 1} Ιαξεογύϑ6,. ἱγαποοραὶὶ, 

δοβθθο: νἱάθ ΒΠΠΘΥΒ ΘΟ ΚΙ ΕἸοΥδτα 
δες. Ρ.- 186.), ὅτι ( ἐν Πίσᾳ τῆς 
Ἤλιδος κατακόρως φύεται, διὰ τὸ 
ἐοικέναι τὴν χϑοιὰν λεκίϑῳ ὠοῦ. 
ἀπὸ μέ ρους οὖν τὴν ὀσπριόπωλιν 
δηλοῖ. καὶ ἐν “Δυσιστράτῃ (661.): νὴ 
τὸν 4 {ἢ ἔγωγ᾽ οὖν (ἀθοῖθ ΠΡΥΣ 
ΑΥἸΒΊΟΡΗ. νὴ 4 -- ἄνδρα κο- 
μήτην φυλαρχοῦντ᾽ εἶδον 
ἐφ᾽ ἵππῳ Εἰς τὸν χαλκοῦν 
ἐμβαλλόμενον͵ πῖλον λέκι- 
ἅὅον παρὰ γραός. δ. 

454, ἐν. ἡμῖν, πος ἡποίαπιας8ε5, 
᾿γαῖβ. .. ἐριζάξοιν τινὶ Ῥγορυῖθ δβὲ 
ἐποίαπιασο αἰϊοιιὶ (οἴπιοις ἀτιδοϊτοίθπ), 
πο ἔφοογα βοϊθηΐ. 411 δἰϊχατϊά 
νϑπαπηξ οἷο, 5 

425. ἄληϑες ; ἀληϑῶώς τοῦτο 
λέγεις; ἔστι δὲ ξοῦτο εἰρωνικόν. Ῥ]. 
Ποτν, τὸ μὲν προπαροξύτονον ἄλ η- 
ϑες ἀντὶ ἐπιῤῥήματος λαμβάνεται. 
ὡς καἀνταῦϑα᾽ τὸ δὲ ὀξύτονον τὸ 
ἀληϑὲς, οἷον ταἀληϑὲς 
οὐκ ἐϑέλεις φράσαι ΓΝ » 
ὄνομα ἐστι, Ῥαγῖβ. αἱπὶ νογο ἢ 
193., δῃηπος. δα ϑοόορῇ, Απεϊδ. πῇ 
αἰπ ὈοΣΕν γοξβ. : ἡ αλϊτβαζερ 9 

426. ξητ. ἐκβαλεῖν. οἵ, 995., 
490. 

427. 116 Βτ. Την ΟΠ. Ὥορτυ. Ὠϊη- 
ἀογῇ, εἴς, 811 οὐχοῦν - γίγνεται, 
«ποα ἀθθη]ῖις. 80: τὸ βάραϑρον. 
ἄσμα τι φρεατώδες καὶ σκοτεινὸν 

ἕν τῇ ̓ Αττικχῇ , ἕν ᾧ τοὺς κακούρ- 

γους ἔβαλλον. ἐν δὲ τῷ χάσματι 
τούτῳ ὑπῆρχον ὀγκίνοι, οἱ μὲν ἄνω, 
οἱ δὲ κάτω. -- οἵ, 390. 

᾿ σρλδονμαοανάνοὐς: -ραρθιεϑῶι 
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ἀλλ᾽, ἥτις εἶ, λέγειν σ᾽ ἐχρῆν ἀὐτίχα μάλα. 
ΠΕ}; 

480 
ΒΖ. 

ἡ σφο ποιήσω τήμερον δοῦναι δίκην, 
ἀνϑ᾽ ὧν ἐμὲ ξητεῖτον ἐνθένδ᾽ ἀφανίσαι. 
ἀρ ἐστὶν ἡ καπηλὶς ἡ ̓ κ τῶν γειτόνων, 
ἢ ταῖς κοτύλαις ἀεί με διαλυμαίνεται; 

ΠΕ. 

Β4. 

Πενία μὲν οὖν, ἢἣ σφῷν ξυνοικῶ πόλλ᾽ 
ἄναξ "Ἄπολλον καὶ ϑεοὶ, ποῖ τις φύγῃ; 

"» 

ἔτη. 

435 ΧΡιοὗτος, τί δρᾶς; ὦ δειλότατον σὺ ϑηρίον, 
οὐ παραμενεῖς; 

ΒΛ. 

ΧΡ, 

΄ο“ ’ 

ηχιστὰ παντῶν. 

οὐ μενεῖς, 

ἀλλ ἄνδρε δύο γυναῖκα φεύγομεν μίαν; 
ΒΑ. Πενία γάρ ἐστιν, ὦ πόνηρ᾽, ἧς οὐδαμοῦ 

οὐδὲν πέφυκε ξῶον ἐξωλέστερον. 
440 ΧΡ. στῆϑ᾽, ἀντιβολῶ σε, στῆϑι! 

ΒΑ. μὰ 41, ἐγὼ μὲν οὔ. 
ΧΡ, καὶ μὴν λέγω, δεινότατον ἔργον παραπολὺ 

430. ἀν᾽ ὧν; γτγορέογδα φιιοά. 
οὗ, 886, ἀφαν.: ἐοΐϊογθ 6 σοπϑρϑοξμ, 
ΠΘΟΔΥΘ, δαἐεγπεταγε. -- Ε 

431. κάπηλος ῬγΟρΥΪΘ εδὲ 15, 
4], 4τ|86 νϑπᾶϊξ, δηλ (ρχοροῖα 
1, αἰϊη15 ἀἸοϊτιγ. Οἷγ. δα ἃ. τι. Β.) 
ν6] δ αὐτοπώλῃ, ν6] 4} ἐμπόρῳ, 
υῊξ κάπηλος ἀσπίδων Ῥαο. 446. (ν. 
ϑ81πι85. ΟΡ βοῦν. ὅτ, Αἰ. Ρ. 94. 
56.411.) ; 5εἀ γηαχίμηθ αἸοΙΠΥ 118 15, 
401 νἱπαπι ΔἸΣ 46. Θπιξι πη ΤΗΝ 
σαμρο: ἀπαθ “καπηλὶς εδὲ σορά. Ἐ᾿ 

439. ἣ ταῖς κοτ. ἀντὶ τοῦ (ἡ) 
παρακλέπτουσά μὲ ταῖς χκοτύλαις" 
ἥτις, φησὶ; μικρομετροῦσά με βλά- 
πτει" --- ὡς τοῦ Βλεψιδήμου πε- 
πωκύτος καὶ δεδωκότος ἀργύριον. 
κοτύλη͵ δέ ἐστιν εἶδος μέτρου, ὃ 
λέγομεν ἡμεὶς ἡμίξεστον. 8. ἈΠε6- 
τη ηῖὰ5 ΕΔΏΏ15 ((6 ρομά, οἱ Π161η8.) 
8Ρ. Ῥυίβοίδῃ.. Ἰδιάδηΐα ΟἹχ.,) .4ὲ 
εοἐγίαδ, φμαδν δὲ Ρίαοραέ, αἰχίδϑ6 
ἐϊοοδίε Ἡδπιΐπιαδ, γχ τϑοῖρίε φοπείσιας 
δοχέαγίμδ ὠπιι5, οἵ. 792. οἵ 1 ΡΥ πῈ 15 
δηποίῖ. δα 1104. .,διαλυμαΐίν ε-- 
σϑαι εἴ οπληϊα ειιδάθμι ΟΥ̓ 1 ἢ 18 
γοοδ)ι]α αἰ οιιπ ἐΥ ΡΥΟρΡΥΐθ ἀ8 ἀρΥ]5, 
Ἰεοπῖριιβ, Ἰυρὶβ, ἰοριιδίΐ5, ἀρτος 
εἰ δερείες ἀδιυαφέαπείδισ. Υ. ΚΘΠΟΡΉ, 

 όοοη, 5». 6..». Δρδῃς τ, Ἢ. “4 6. 
εἴς. ἀεδίπάθ ἰταηβίουίαῦ δὰ θοὸς 
ΟἸ.Π65, 6411] ΑἸ αι] ἠαφάμτιε, ρ6γ-- 
ἄμωπε, ονοχγέμσε, νοὶαὶ Ἰϑοοῦ, Ν1- 
606]. ΡΒ 68., πὸ} σομβιχιιξαν στ 
ἀαι., Ῥαπθᾷ. Ρ. 148.. τὐδι᾽ "πα ρτίαΣ 
ἀοοιιεαιήνο, ἘΠ ππ;»1. δΕΟΙ 7 Ὁ Σ 

4951, ἄναξ ΑΡΟ]1ο ἀϊοίτην, τὸ 
ἄριις. ἄναξ Ἴπ. ἰδίως τὸν ᾿,πύλ- 
λωνα, ἦτοι ὡς ἀλεξίκακον (τβοιε: 
οἵς 355.); καὶ χρησμοὺς παρέχοντα 
πρὸς ἀποτροπὴν τῶν δεινῶν, ἢ 
αἷς πατρῷον ϑεόν. 8. 

485. οὗτος: 5ξῖνε ὦ οὗτος, ἤδιι. 
Τίπιαθιι5 ΟἹ. ΡΙαξ, εἰ Ἡδβυοῖ. ὦ 
οὗτος" ὦ συ. -- Ε 1. τί δρᾷς; 
παρεπιγραφή. δρῷ γὰρ τοῦτον φεύ- 
γοντα. 81. Ῥατίβ. ϑηρίον 5ϊηδ5ι]διῖπα 
νίροταιπ ἀδποίαυα μιυῖΐαϊ ἙεΚατά, 
ΟὉ55. Ρ. 84. 5θαιι, 

438, πόνη ᾽. ΟΣ, 965. 
441. δειν. ἔργον παρ., 7οπσ5 

806,65 ἐϑ5ἐπιεεπε 7]αοίιμς. δ. παρὰ 
πολύ. κατὰ πολὺ, σφύδρα, ὡς 
παρὰ Θουκπυδίδη ἐν πρώτῳ (:. 99.) 
καὶ ἐνίκησαν Κερκυραῖοι 
παραπολύ. 5ϑθρὶι 5 οὺ νϑσρο 
αἰτγ πιο, 
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ἔργων ἁπάντων ἐργασόμεϑ᾽, εἰ τὸν ϑεὸν 
ἔρημον ἀπολιπόντε ποι φευξούμεϑα, 
τηνδὶ δεδιότε, μηδὲ διαμαχούμεϑα. 

445 Β΄.ποίοις ὅπλοισιν ἢ δυνάμει πεποιῦϑότες; 

ποῖον γὰρ οὐ ϑώραχα, ποίαν ἀσπίδα 
οὐκ ἐνέχυρον τίϑησιν ἡ μιαρωτάτη; 

ΧΡ, ϑάῤῥει" μόνος γὰρ οὗτος οἶδ᾽ ὁ ϑεὸς ὅτι 
τροπαῖον ὧν στήσαιτο τῶν ταύτης τρύπων. 

450 ΠΕ.γρύξειν δὲ καὶ τολμᾶτον, ὦ καϑάρματε, 
ἐπ᾿ αὐτοφώρῳ δεινὰ δρῶντ᾽ εἰλημμένω: 

ΧΡ, σὺ δ᾽, ὦ κάκιστ᾽ ἀπολουμένη, τί λοιδορεῖ, 
ἡμῖν προσελϑοῦσ᾽, οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἀδικουμένη ; 

ΠΕ. οὐδὲν γὰρ, ὦ πρὸς τῶν ϑεῶν, νομίξετον 
455 

βλέψαι πάλιν; 

445, ἐργασόμεσϑ᾽ ἘἸΡΙπρ. ν6ρ58- 
ἸΙΟΥ͂Θ ΠΠΠΏΘΥΟ. 

446. Ἰερῖρα5. ΑἸ αΣθηβίμπση. [τὶ 
ΒοπΊΘ ΠΟΥ) ν᾽ θέα ἔιῖσβα ναί] -- 
ἴμπι (ν. 8. δὲ ΜΙβυσβ. ΤΠ δπι. Ατί. 
1.. 9.) ορρίρτιοταγε αἀγπια. Ἐ ΤΙ. οἴ. 
ΚΟΡΚΙΙ Οεβοῖζρ. ἃ. Ου. Ρ. δ49. 14 
ἰδηιθη ῬΥΟΡΊΘΥ 1πορίϑπι ἔβοθσαηΐ ΠΗ 
56η65. 

449, τρόπων. «ΑἸ δα νοῦ. 
τροπαῖον. τ4]18 τ]ὰ σιιπὲ ἀρ. ΝΝο- 
δίχα οἱ ἂρ. ῬΊδϑιξ., πὸ Ροετιὶ ροε-- 
χιαδ διξεγατι Οἰϑιθ]]υῖα [1, 8, 54.]. 
ϑθηβιιβ: ὅ01115 δῖε. ἄθι5 [Ῥ]τἴι5] 
ῬΥΟΠΙΡΑΡΙΣ Ππ]115 ΠΟΥ 65, 1. 6. ᾿ρ581Π1- 
πιϑὲ 118 ΠΊΟΥΔΙ8ΠΊ) δὲ υἱοίου ἰτο- 
Ῥϑδϑιιπι οὐσεῖ, Β6. 

4δ0. γρύξειν. νἱάε 17. ὦ καϑ. 
καϑάρματα ἐλέγοντο οἱ ἐπὶ καϑάρ- 
σειν λοιμσῦ τινος ἢ τινος ἑτέρας. 
νόσου ϑυόμενοι τοῖς Θεοῖς. τουτὶ 
δὲ τὸ ἔϑος καὶ παρὰ Ῥωμαίοις ἐπε- 
κράτησε. λέγεται δὲ καὶ καϑαρι- 
σμός. 8. -- ς«καϑάρματα 5ιηΐ 68 
ΟΠΊηΪ8) 4τι86 γ 6] δα χπμσια ατιάπεπ, Υ 6} 
δα δαυρίαπαάιμε. Δ ΠΙΡΘΡα μέ; 51Π- 
δυ]αίπι ἃρΡ. Αἰμθηπ. ΡΥΪΠΊΌ ρογ- 
οἰ, αυὶ Ἰπιπιο] απ αυ δα Θχρίδπη- 
ἄδπὶ σοποϊοπθηι (ἀἰσοδηζαχ οὐδ πὶ 
καθάρσια: ν. Ἠαγροοταξ, ἢ, ν.); 
ἀοῖπμ 8 ΒΟ 165 ἱρη 1165, ἱπιίῖϊ65, 

2 - Α -" -Ὁ ᾿ 

ἀδικεῖν μὲ, τὸν Πλοῦτον ποιεῖν πειρωμένω 

ΒΟΘ]οσοβί, 48] δἰ θραδηξιῦ ῬΈΡ]166, 
εὐ συβδβϑϑαπίθ ρβϑἐ θη 6] ον 6 πλοΥ- 
Ρο φστανίουβ ἀποθθδηΐῃῦ 1π Ἰοοιιηι 
οἤϊΐταση, πὖ 1π416 1πΠ τᾶ 76 ΡΥδθοῖ- 
ῬΙταγθηΐαῦ δα Ἔχρίδη δι οἰν]ξαἕθπι 
εἰ ἀορϑ θη α5 δ] απιΐαΐθα Ρ.811-- 
οδ5 (41115 νϑυθὶβ αἸσορδηίαῦ δημό- 
σιοι οἱ φαρμακοί): ἀδπίψα8. ἀοπιῖ-- 
γιες υἱ]θ5. αὐ͵θοξὶ, δοείογαξί ) αυϊν15 
411: 18. αὐ 15, ἴῃ 4αθπι {π|15 1η-- 
νϑῃοσοίπῦ,, ἀἰσογοίασ κάϑαρμα, πὲ 
Ἐ. 1. ν. Βοβ. Ἐχογοϊίε, δα 1. αὐσ, 
4, 18.“ Ε Τ. εξ. δι. 686. 

451. λαμβάνεσϑαι. 561 καταλαμ- 
βάνεσϑαι, ἐπ᾿ αὐτοφώρῳ Ῥτορτίο 
ἀϊσαμπίαν 119 4αϊ [πὶ 'ρ50 ξαγχέο ἀ6- 
Ῥγθμοπαπηΐαν, ἃ φῶρ, ζεσ; ἀεὶπάθ 
ἴῃ δἀπ]τουῖο δὲ {ιον]β 8110 ἔδοΐποῦθ 
ἀερυθπθηβὶ, νϑὶαῦ ἢ. 1. 56 165 ἄπο, 
411 1 δηΐηϊο ΠΑΡΕΡδμξ τϑβϑεξι 6 
ῬΙαΐο νἱβαῖ, αι Ραιιρουΐαβ ἘΧ 86- 
ἀϊδιις Ροπούαπι δ᾽ οϑυθέαυ. Εὶ ΖΕ. 

4592, ὦ κάλ. ἀπ. ᾿ι. 6. 9806]εϑεῖ5-- 
δίπια, ἴση 4ιιᾶ8 ΠΙΙ5ΕΙΥΪΠ1Β ΒΘΥΘΔ5, 
τὶ 708. Ἐ. ὅ 

453. οὐ δ᾽ ὅτ, οὐδόλως δ]. Ῥα- 
γῖβ, ΟἹ 58]. 

ἀδά. ὦ πο. τῶν θεῶν ἴδεπι 
Ργοροπιοάπιμ δε απο πρὸς τῶν 
ϑεῶν, Ἰορίτυγ 8 εὐαπὶ δὲ ἃρ. Χο- 
ΠΟΡἢ. Ογγ. 6, 9, 7... πιὲ πιοπιῖξ Ε', 
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ΧΡ, τί οὖν ἀδικοῦμεν τοῦτό σε, 
εἰ πᾶσιν ἀνθρώποισιν ἐκπορίξομεν 
ἀγαϑόν; 

ΠΕ. τί δ᾽ ἂν ὑμεῖς ἀγαθὸν ἐξευροιϑ᾽; 
ΧΡ. ὅ τι; 

σὲ πρῶτον ἐκβαλόντες ἐκ τῆς Ἑλλάδος. 
460 ΠΕ. ἔμ᾽ ἐκβαλόντες ; καὶ τί ἂν νομίξετον 

κακὸν ἐργάσασϑαι μεῖξον ἀνθρώπους; 
ΧΡ. 

εἰ τοῦτο δρᾷν μέλλοντες ἐπιλαϑοίμεϑα. 

ΠΕ. καὶ μὴν περὶ τούτου σφῷν ἐθέλω δοῦναι λόγον 
τοπρῶτον αὐτοῦ. κἂν μὲν ἀποφήνω, μόνην 

465 ἀγαθῶν ἁπάντων οὐσαν αἰτίαν ἐμὲ 
ὑμῖν, δί ἐμέ τε ξῶντας ὑμᾶς" εἰ δὲ μὴ, 
ποιεῖτον ἤδη τοῦϑ'᾽, ὅ τι ἂν ὑμῖν δοκῇ. 

ΧΡ. τουτὶ σὺ τολμᾷς, ὦ μιαρωτάτη, λέγειν; 

ΠΕ. καὶ σύ γε διδάσκου. πάνυ γὰρ οἶμαι ῥᾳδίως 
410 ἅπανθ᾽ ἁμαρτάνοντά σ᾽ ἀποδείξειν ἐγὼ, 

εἰ τοὺς δικαίους φὴς ποιήσειν πλουσίους. 

ΧΡ. ὦ τύμπανα καὶ κύφωνες, οὐκ ἀρήξετε; 

457. ἴα ῬοΥϑουι. οἱ ΠΟΡΥ. σθοιη- 
ἀτιπι πα θ] ου65 ΠΠΡΥΟ5. ΡΕυρ ύϑιη ν]-- 
δεῖ: ἀνθρώποις πορίξομεν ἀγα- 
ϑόν; ΠΕ. Τί δ᾽ ἄν γ᾽ ὑμεῖς ἀγ. 
ἐξ.; σοπ͵]θοΐιγας νίγογιπὶι ἀοοίο-- 
ΤΠ 50 165 Ὀσδδθίοθυθο. 

άρῷ. 5ἰπλ 6 Υ, τποηθηΐθ ΒΘ.) 
Ρ]δυΐιβ Αα], 4, 4, 15. Καοίτι᾽ ταὶ 
ἐπιλιτέαπι, ατὶ τιοτι ἢ ΑἸΤΟΥ Ταϑροπάθι: 
Ἑαέδοτ, φωΐα τιοτε ρετι68, τπακχιεσηαπη. 

463, δοῦναι λόγον. ἤγουν δια- 
 λεχϑῆναι. 5]. Ὥογν, ῬαΑγῖβ. χαΐξΐο- 

Ε΄ - 

γχιοπι τεαογο. 
464. αὐτοῦ νεῖ δα τούτου ρΡετί1- 

αυοὰ ΠΕΥΙ Ροξβα νυἱᾶϊξ ΟἹ... 
νῈ] δῖ λῖο (απέσφμαπι ἀΐπο αἰρτο-- 
αἰαγ), ἴρ5ο ἵπ ἴσοο, «αογιηι 1Ππᾶ 
εἰάοτα Οἰγατὰο, μος Ρ]αοθὲ Ἴγακε- 

 Π6]61ο δ81]ν. οτἶϊ. 1. Ῥ. 75. Βγ. αὐ-- 
τή. 81. Ῥατίς.: ἀποφήνω, ἀπο- 
δείξω. οἴ. 470. 

466. -- τὸ σχῆμα καλεῖται ἄἀναν- 
ταπόδοτον -- οὐ γὰρ ἀποδέδωκε 
τὴν σύνταξιν ἐνταύϑα. ἔδει γὰρ εἰ- 

πεῖν κὰν μὲν απ. μόνην ἐμὲ 
ἀγαϑῶν οὖσαν αἰτίαν, ἐά- 
σατε" εἰ δὲ μὴ, ποιεῖτον ὃ 
τιν ὑμῖν δοκῇ. 8. ϑο]επὲ Αὔ- 
τοὶ Ποῦ ΘΙ ΠΡ5605 δθποΥΘ τ} Ροϑῖ 
εἰ μὲν νε] ἐὰν μὲν, ουἱϊ ἴῃ ῬοΞβίΘΥΙΟΥΘ 
ΤΏΘΠΡΥΟ γοϑρομαᾶθὲ εἰ δὲ ν8ὶ ἐὰν 
δὲ, οἷσι αὐμέοπι. Ἰαιι]τι5πιο αἱ 6111 515 
ΟσσΥΥὶΐ ϑἰαπε 1η Ἰοοο 111ο Η ΟΊ Υ, 
1. 1. ἀλλ᾽ εἰ μὲν δώσουσι ---" εἰ δέ 
κε μὴ δώωσιν εἴο. Ἐπιϑίδιμ. σθοῖθ 
δα 1]1π|πὶ 1]. : χωλεύει ἢ, σύνταξις, 
καὶ μένουσα ἐχερεμηὴς οὐκ ἀπήρτι- 
σται. λείπει γὰρ τὸ ἐφησυχάσω, ἢ 
τοιοῦτόν τι εἰς. Κ, 

468. Τὴν. εχ Βιαν. ταυτί. 
4ρ9, διδάσκου. μάνθανε τοῦτο 

ἐξ ἐμοῦ. .8]. Ῥασῖ5. 
-472. ὦ τύμπ. τοῦτό φησιν, ὡς 

τῆς Πενίας τῶν τοιούτων ἀξίας οὖ- 
σης. τύμπανα ξίλα, , ἐφ᾽ οἷς 
ἐτυμπάνιξον᾽ ἐχρῶντο γὰρ ταύτῃ 
τῇ τιμωρίᾳ. ἢ βάπλα (μοι, ζυδι 65.» 
παρὰ τὸ τύπτειν. (ἄλλως ) ἤγουν 
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ΠΕ. οὐ δεῖ σχετλιάξειν καὶ βοᾷν, πρὶν ἂν μάϑης. 
καὶ τίς δύναιτ᾽ ἂν μὴ βοᾶν ἰου ἰοὺ, ΒΖ. 

478 
ΠΕ. 

ἌΡ. 

τοιαῦτ ἀκούων; 

ἐάν γ᾽ ἁλῷς; 
ΠΕ. 

ἸΧΌΡΟ 

ΠΕ. 

ΡΤΟΣΙΊΣ ΟΣ ΦΕΖΣΝ ΟΣ 

ὅστις ἐστὶν εὖ φρονῶν. 
ὔ -" ’ , 4 ΠΕ ΄ “- ’ 

τί δῆτά δοι τίμημ᾽ ἐπιγράψω τῇ δίκῃ, 

ὃ τι ὅσοι δοκεῖ. 

καλῶς λέγεις. 
Α Ἁ 3 [ἐ 9 ἂς ς “ Α ᾿ - »- 

τὸ γὰρ αὐτὸ γ, ἕαν ἡττασῦε, καὶ σφὼ δεῖ παϑεῖν. 

ΒΖ. ἱκανοὺς νομίξεις δῆτα ϑανάτους εἴχοσιψ; 

480 ΧΡ, ταύτῃ γε" νῷν δὲ δυ᾽ ἀποχοήσουσιν μόνω. 
ΠΕ. οὐκ ἂν φϑάνοιτον τοῦτο πράττοντ᾽ " ἢ τί γ᾽ ἂν 

ξύλα. οἷς τύπτονται ἕν τοῖς δικα- 
στηρίοις οἱ τιμωρούμενοι. (5061]. 
τύμπανον αἸϊϊ 1πιοΥρυθίδηῖπῦ πῖᾶ- 
οΠΐπ 81 σΟΉν ΘΧΘΠΙ δὲ ᾿πουΥ νη), δα 
4πᾶπὶ ἀδνυϊηοι! ξιιουϊηΐ Ρ]8 615 δ ῆ- 
οἰθηαϊ, τὰιὸ Ἰοϊαϊ τη8915 ρϑίθυθηΐ, 
41}1 ξιιβίθι ἴρϑπ). οἵ ΠΙποΥ. δὰ 
7. Α. ΕΥ̓ΠΘ5Ε ΓιΘοΐ, δοδα., θρβὲ. δὰ 
Ηδρυ., Ρρ. 989. Ξξε44.5 «1 Ρ]πγ68 
Ἰαιιάανιε 46 νν. τύμπανον εἰ ἀπο- 
τυμπανίξζειν. Β. πος απϊάθπι 5'ρῃ1- 
Τιςαὶ οἰϊδπι δα πιογίθπι ογμοίαγί, 561 
δαρίξθ απιρμέαγὶ: νας ὅρ. δὰ ἢ. 1, 
δὲ 6. 6. 8. Κόρεη σεβοέξροῦ. ἀ. 
Οτ. Ὁ. 726.) κύφων δὲ δεσμός 
ἐστι ξύλινος, ὃν οἱ μὲν κλοιὸν ὄνο- 
μάζουσιν,, οἱ δὲ καλιόν " ἔνϑεν καὶ 
ὁ πονηρὸς ἄνϑρωπος πύφων. τάσ- 
σεται δὲ κἀπὶ πάντων τῶν δυσχε- 
ρῶν καὶ ὀλεϑρίων, καὶ κυφωνισμὸς 
ἐπὶ τῶν τιμωριῶν. ᾿Δρχίλοχος δὲ 
ἀντὶ τοῦ κακὸς καὶ ὀλέϑριος. εἴρη- 
ται δὲ κύφων παρὰ τὸτοὺς δεσμίους 
ἀναγκάξεσϑαι κύφειν, διπλῶς ἅμα 
κολαζομένους, τῇ τε τοῦ τραχήλου 
πιέσει, καὶ τῷ μηδαμῶς ἀνανεύειν 
δύνασθαι. --- 8. κύφωνες οταηΐ 
νἱπομία ἰίρτιθσ, αυῖθιι5 οο]]ὰ 11816- 
Ποογύιπι 114 1ΠΠΡΑ ΘΗ ἐγ οἱ οοη- 
Βἰ ΤΙ Πρ ΘΒ δηζισ 7. αὖ ΕΥΡΘΥΘ 56 ΠΟΣ 
Ῥοβεθηΐ, (ᾶθ ποπιθὴ ΔΟΟΘρΡΟΙος: 
4186 ροθπα αϊοθθαῖῃῦ κυφῶνι- 
σμος 1) εἴ τὰππὶ σα ἀθθαμίαν ἔιιβιῖθιις. 
ν. Ηδϑυοῖ. ἢ. ν. δὲ ἱπίθγρρ. 81115 
νεΥΡὶβ5 αἱοιιπέιτ κυνάγχαι οἱ καλιοὲ 
εἰ κλοιοί. Ἐ᾿, οἵ. 601. 8]1ο5588 κλοεὸς, 
δο)α. -- Β6. ἀ6 πος οἵ, Χβῆορῃ. 

ΤΙΙΣΕ, στ Θετ 9... ὩΘΊΗΠ  Σ ἈΞτΗς Ὁ. 
. δ. πογυοδ. σαΐεπαᾶδ. σαΤΟΘγ65, Τιπ 
γπρίίαδ., ρεαάϊοσας., Ἠο)α5. ντ48 δἰϊδηι 
Οδρι. 815. ποβῖγαθ ε, 2. -- ΕἘ': 
ἀρήγειν, βοηϑεῖν. ΗΘ 5Υ 0}. δμοομτ- 
7676. οριἐμίέατί. --- 

478. οὐ πρέπει δεινοπαϑεῖν καὶ 
κραυγάξειν, πρὶν ἂν γνωρίσῃς. 6]. 
Ῥδυΐβ. 

476. ἐπέβαλλον γὰρ ἐνίοτε ζημίαν 
τοῖς ἁλοῦσιν ἢ χρήματα καταϑέσϑαι., 
ἦ τι τοιοῦτον. -- 8. δίκη εβῖ 
ΟἸΛΏΪηΟ Οαιι58., δ ΡΈΡ]Ιοα οἵ ρυ]- 
ναΐα. -- τίμημα. νοο8}}. ἔογθ 56, 
αϑὶ αδδέϊπιαιῖο {5 56 σα58θ, ἴῃ 
Οδιιβὶβ ὈΥΙνΑ 15 πιμίοξα 5 ἴῃ ΡΠ] Ὶ5 
Ροεπα, δμρρίϊοίιπι, τὐὶ ᾿. 1. 561], 86- 
Οἰιβαῖου οἵ ρϑυϊτου 1π ξουηλι]α Ρ6- 
ΕΠ] ΟῺ 5 δα δ πη αΐ, {81 τ] οἴϑ 
θην ΡΟΘηΔηὶ ΠΘΥΙ 556 ΥΘ115, 51 
αιιβα σϑοϊα]βϑοῖ, ὩΪ5Ὶ πλι]οΐα γ6] 
Ῥοθηδβ ἰθρίθιιβ 781 βϑϑδϑθὲ αἀθβηϊα 
Πάεπιαθ ἀειπάθ ἔβοιθραὶς ὑδιβ: 
να, -Κὄρκε σεεοέςρεὺῦ. ἀν Ογ. Ὁ. 
694. 5641. (ν146 ϑαἰπι85. Ὁ} 55. ιν. 
Αἰὶ. οἵ Βομ. 6. 8., πο05 δᾶ Ρ]δῖ. 
ΑΡοΪ. ϑοοῦ, 11, 8.) πος αἱ σαί 
τίμημα ἐπιγράφειν τῇ δίκῃ, Ἡ. 6, 
Ζίέοπι αδδιίπιαγο, πιαϊοῖα γε] Ροθ- 
π8. Ἐ᾿. 

477. ἁλῷς. κρατηϑῆς. 51. Πουν. 
Ἰάθπι. ἡττᾶσθαι. τι 478., ἡττᾶ- 
σϑαι δίκην. 

479. ἕὃκ. ἀντὶ τοῦ ἀρκοῦντας. --- 8. 
480. ταύτῃ; τῇ Πενίᾳ. ἀποζχρθ. 

ἀρκέσουσι. εὶ. ῬατῖΞ. Ποοῦν. ι 
481. τοῦτο πράττοντες. (Ξἷς; 
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ἔχοι τις ἂν δίκαιον ἀντειπεῖν ἔτι; 
ΧΟ. ἀλλ᾽ ἤδη χρῆν τι λέγειν ὑμᾶς σοφὸν, τ 

ᾧ νικήσετε 
τηνδὶ ἃ. ΑὙ 5 ΓΟ ΡΗ, 

ἐν τοῖσι λόγοις ἀντιλέγοντες" μαλακὸν δ᾽ ἐνδώσετε 
μηδέν. 

486 ΧΡ. φανερὸν μὲν ἔγωγ οἶμαι γνῶναι τοῦτ᾽ εἶναι πᾶσιν 
ἱν , 
ὁμοίως, 

.] - ΄ Ξτ 

ὕτι τοὺς χρηστοὺς τῶν ἀνθρώπων εὖ πράττειν ἐστὶ 
δίκαιον, 

τοὺς δὲ πονηροὺς καὶ τοὺς ἀϑέους τούτων τάναν- 

τία δήπου. 
τοῦτ᾽ οὖν ἡμεῖς ἐπιϑυμοῦντες, μόλις εὕρομεν, ὥστε 

γενέσϑαι, 
’ ᾿ " “» ι ; ᾽ 

βούλευμα καλὸν καὶ γενναῖον, καὶ χρήσιμον εἰς 

490 

σ 5, 

ἅπαν ἔργον. 

ἣν γὰρ ὁ Πλοῦτος νυνὶ βλέψῃ, καὶ μὴ τυφλὸς ὧν 
περινοστῇ, 

ς ᾿ 2 Α -" Ε , » ᾽ 

ὡς τοὺς ἀγαθοὺς τῶν ἀνϑρώπων βαδιεῖται, κούκ 

Ηδυ], 5. πράττοντες" τί γ᾽ ὧν, Ξςοἃ 
ἢ ἱπβευξατα απΐθ τί.) ἀντὶ τοῦ ἀπο- 
δανόντες. οὐκ ἂν, φησὶν, ἀναβά- 
λοισϑε ἀποϑανόντες ἀντὶ τοῦ τα- 
χέως ἀπελϑόντες τελευτήσετε. εἰ γὰρ 
νικήσετε, οὐκέτι δίκαιόν ἔστι. 8. 
οὗ, 870., 1199. 

484. ἐν τοῖσε Δ. ὧντ. οοπίγα 
αἰἱδρμξατιθ5. ϑϑῆβιιβ: ἴδηι ὙΕΥῸ 
ορογίεξ νοβ ἰβίϑιη ΟΡριρηΔΥΘ τὰ- 
τοπΙΡιι5 ἀοοὶθ οἱ βοϊδυίοσ θχοορῖς- 
ἴαῖ15, τιὸῦΉἫ νἱησδίϊα (ΘΠ ΟΠΊΠΙΠΙΠΊ 
τ] Οστα. που] θ 5 6656 ραγθη- 
ἴθ). Ε Ε. μαλ. - μη δὲν, τιοϊϊεα 
τποίἰα μὲ γοπιίδϑιπι αἰϊψφωϊά ργα6-- 
δόγθ, υἱοϊῖθ οεάοσθ Τἤηδριις ΟἹ. 
ΡΙαῖ. Ρ.. 101.. δὶ νὰ, ΒΒ Κοη. : 
ἐνδοῦναι" προδοῦναι, παραδοῦναι, 
ἢ καὶ εἶξαι. οἵ. Κ. Ἐν οε΄ ἱπέογρρ. 
-- ἔπξ, ἐνδώσετε τιβιιγραΐιιπι ΡτῸ 
Ἰτηροσγαῖϊνο. νἱά, Μδιῃ, ΠΡΌ ΕΣ δ, 
ἘΠῚ 5, 

485. γνῶναι, ὡς γνῶναι αὖὐ- 
τούς. 

457. τοὺς ἀϑ. τοὺς ἀσεβεῖς, 
ΔΕΙΒΤΟΡΗΛΝΕΒ 

ἀπολείψει, 

ἱπηρίοϑβ, ἱπΡΥΌΒΟ8. --- Εἰ: δήπου, 
δοίέίοεξ, τιϊτιίγιετπ, οσϑάο., πὲ 498., 
515: 519: 

488, ΕἸΡίπρ., υὐ νἱἀείαγ, ταῦτ᾽ 
οὖν, ιοά εἴ Ἰδοίίι5 εἰ εὐφωνό- 
τέρον. 

488. ἐπιϑ. ὥστε τοῦτο γεν. ἀϊοϊαπι 
εβί (9) ρσο ἐπιϑ.. τοῦτο γεν. μόλις 
[νὲς ἐαπάοπι, ἑαπάδπι αἰϊψωματσιαο.] 
εὔρ. οαπὶ βούλημα εἴς. πη ραπάιπι 
εϑῖ, Β. 

489, 116 Ῥαγ5. 9897., εἰ Οδπηΐ. 
4,, τηρυϊΐο ρσορδηΐθ ϑομδοϑίοσο. 
νυΐσο βούλημα, 1186 νεΥγρᾶ δἰΐατπηι 
ΔΙ1ΌΙ διιηΐῦ 1ΠΤΟΥ 58 ΡοΥτητΐδία,, γν6]- 
πὸ βουλεύσομαι φῬγο βουλήσομαι 
Βουρίαμιη ΑΥΡΙ ΤΟΥ Τ.Υ8. 951. 5]. 
Ῥατῖβ, βούλευμα, σκέμμα χρ ή- 
σιμον, ἐπωφελὲς εἰς πᾶσαν πρᾶξιν. 

490. περινοστῇ, πλανᾶται. 5]. 
Ῥασῖβ. οἵ, 121. ἱ 

491. βαδιεῖται. ἔαξ, πιρα]!, 
40 ΑΔοὶ παἴαπίαχ. οἵ, 90,7) Μοε- 
τὶς νυ. βαδιοῦμαι. 

ο 
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τοὺς δὲ πονηροὺς καὶ τοὺς ἀϑέους φευξεῖται, κἄτα 
ποιήσει 

πάντας χρηστοὺς καὶ πλουτοῦντας δήπου, τά τε 
ϑεῖα σέβοντας " 

᾿ ’ -“ 3 Γ ’ μ᾿ 2 ’ 3 

καίτον τούτου τοῖς ἀνϑρῶποις τίς ἂν ἐξεύροι ποτ 

ἄμεινον ; 
495 Β΄.οὔ τις ἐγώ σοι τούτου μάρτυς" μηδὲν ταύτην γ᾽ 

ἀνερώτα. 
ΧΡ. ὡς μὲν γὰρ νῦν ἡμῖν ὁ βίος τοῖς ἀνθρώποις διά- 

φειται; 
’ μ᾿} 9 ς -᾿ μα , , ᾽ 

τίς ὧν οὐχ ἡγοῖτ εἶναι μανίαν, κακοδαιμονίαν τ 
ἔτι μᾶλλον; 

πολλοὺ μὲν γὰρ τῶν ἀνδρώπων ὄντες πλουτοῦσι 
πονηροὶ, 

ἀδίκως αὐτὰ ξυλλεξάμενοι" πολλοὶ δ᾽ ὄντες πάνυ 

5600 

χρηστοὶ 
πράττουσι κακῶς καὶ πεινῶσιν, μετὰ σοῦ τε τὸ 

πλεῖστα σύνεισιν. 

ΒΑ. οὔκουν εἶναί φημ᾽, εἰ παύσει ταύτην βλέψας ποϑ᾽ 

404. καίτοι, αἰφιιὶ, γαπι ψ 670. 
- Ε΄ ἐξ, ἐπινοήσαιτο. 8]. Ῥατί5. 

495. ΝἱοίοΥ. Ποτν. Ταπέ. 9, οὐ- 
δεὶς ἄν" ἐγώ σοι εἴα., φιοά, τῷ 
σοὶ ΟΠΪ550, Ηρμηιβίθυμιιβῖο, Βρηΐῖ- 
1610 δ᾽ Πϑααθ Ρ]δοιῖι,, οὐδεὶς Ρ]1ι- 
γ65 οοὔα,, σφιοὰ ροΞκίπσιιδηι ᾿Ἰσγθρϑιζ, 
ἂν εχ ἱπαμιδιγία ν]ἀθίιν 6556 δααϊ- 
ἔπι ῬΥΟΡΊΘΥ πιηθγοβ. ταύτην. 
τὴν ΠΙενίαν δηλ. 51]. Ῥαγίς. 

497, κακὸ δ. βέγογοπι ᾿πτθυύρυθ- 
ἴαϊαγ Ἐς, διιοίοσθ Β6.. 86 ζΖΌΧΟΣ 
Ραγαπὶ αἸϊέονυι 40 1588. οἵ, 868, 
γοβ5. )7α υἱοίπιομτ αἷς Ῥίαρε ἀε5 
Τάπιοτιϑ ἢ 

4099, αὐτὼ ᾿πιε]Π ρθη ἄιιπι γϑ]1- 
4α γρήματα, «πο πΟμΊΘΠ 8}8- 
ἰὐπιβιπὶ ΘνΟΪνῚ αἀαροῖ δχ ρύϑθοεθ- 
ἀδβηὶθ πλουτοῦσι. --- Η. πλουτοῦσι 
ΘΠΪη οϑὺ ἂς δἱ αἰχίϑθϑοὶ χρήματα 
συλλέγουσι. Τότ. ῬΥΟΠΟΠΊ] 8 586- 
ΡΘ Τα Ρομιιηταῦ, τιὖ ΓΘΙΘΥΥΙ ἀθρθδηὲ 
84 ΠΟΠΊΪΠ8., 4τι86 σΟμἐἸπθμέπῦ, νοὶ 
4118 ΟΥ̓ΡΊΠ ΘΙ, ν 6] ατιᾶ ροϊδβίβ θη, 
ἵπ ὯΠῸ 4οαδπι ΘΟΥΤ ΠῚ ΥΘΥΟΥΊΙΠ, 

ὁ Πλοῦτος, 

4π86 ῥῬγδθοθάπῃξ ν. δὲ Αββοῃΐη. 
ϑοοΥ. 9, 1. τὰ 10}, Εναῃρ. 8, 44. 
ἴῃ αὐτοῦ ἴπι611, ψεύδους 6 νοοσ. 
ψεύτης. --- Ἐ', 

500. μετὰ σοῦ ξύν. γτο σοὶ ἕξ. 
5ἷο δἰΐαπι 8111. νἱ4, ΠοΡΥ. τὰ πλεῖ- 
ὅτα, ῬΙΟΥΙ πη. ἔθυθ. 

501. 2. ΒΙορβίάθιπο παθο ἐσὶ- 
Ῥιυδηᾶα 6556, πὸ ΟΠΥΘΠΊΥΪΟ, πξ 
ἴπ νυ] σαὶῖβ ΠΡΥΪβ., ῬΥϊπιιβ 1η}6116- 
χὶς Ῥουβοπῖιβ; 41 δὲ ρυϊούθπι Πο- 
χιιπὶ νϑύϑαιπι οοΥ̓οχὶδ, δἰΐθσο τα- 
Ἰχαῖς ἥντιν᾽, 1. 6. ἥντινά τις ἰὼν, 
ΘΙ Πρδὶ πο Ργούϑβιβ {πάθη 1η50- 
1114 (ν14 4, ἩθΥπι. δα Ὑ]ροσιπι Ρ]ι- 
Υἱθ5 Ἰοοΐβ, ϑομᾶξου. δὰ Βοβίμη,, 
Ῥούβοι. δᾶ Εμσὶρ. Οὐ. 808. εἱς.) 
56 αἴὰ υἱὶ Αὐϑίορηϑηθπι τϑοΐθ 
ὨθΘσαγα νἱάθίυν ΠΟΡΥ. θοάθαηι τπο- 
πθηΐθ ἂρ. Ὑπβορηίάθηι 831. δηὲβ 
Βυ. Ἰϑρθθαῖασῦ οὐδ᾽ ὁδὸς, ἦντιν 
ἑὼν ἀϑανάτοισιν ὅδοι, Βτ. ἀεαϊξ 
ἣν τις, Ἰάχιιθ ἰρϑβιιπι ροϑβέ ἴῃ οοαα, 
γϑρουῖ Τπππὶ. ΒΕΚΚοτα5. θαπάθπι 
τηϑαϊοϊπαπιν παῖς νϑυϑαὶ ἔθοϊε Η,, 
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ὁδὸν, ἣν τις ἰὼν τοῖς ἀνθρώποις ἀγαάϑ' ἂν μείξω 
σπορίσειεν. 

ἀλλ, ὦ πάντων ῥᾷστ ἀνθρώπων ἀναπεισϑέντ οὐχ 
ὑγιαίνειν 

δύο πρεσβύτα, ξυνϑιασώτα τοῦ ληρεῖν καὶ παρα- 

5605 

παίειν, 
μ᾿ “αἱ » , 

εἰ τοῦτο γένοιθϑ᾽, ὃ ποϑεῖθ᾽ ὑμεῖς, οὔ φημ ἂν 
λυσιτελεῖν σφῶν. 

εἰ γὰρ ὁ Πλοῦτος βλέψειε πάλιν, διανείμειέν τ᾽ 
ἴδον αὑτὸν, 

Π) , »-» 9 , 3}. 8. τ ΨΗ " 
οὔτε τέχνην ἂν τῶν αἀνϑρωπῶν, οὐτ ἂν σοφίαν 

μελετῴη 
οὐδείς" ἀμφοῖν δ᾽ ὑμῖν τούτοιν ἀφανισϑέντοιν, ἐϑε- 

λήσει 
΄ “᾿ “" τα ιν Ἂ 

τίς χαλκεύειν, ἡ ναυπηγεῖν, ἢ ῥάπτειν, ἢ τροχο- 

δ10 

δας Πρ υ] δ η}1ι5 ἔθυθ υἱγίς ἀοοίῥε, 
Ῥτίογε οὔκουν ργο οὐκοῦν 5οτίρϑβὶξ 
οὐαὶ Βεϑηΐεο. Ρ] θυ {τι6 οὐηηθβ 11- 
θυΐ: οὐκοῦν εἶναί φημ᾽. παύσει 
ταῦτ᾽, ἣν βλέψῃ π. ὁ Πλ., Ὁδὸν, 
ἣν τιν᾽ εἴο. Ἀν. οὐκοῦν εξ. φ.; εἰ 
παῦσαι ταῦτ᾽, ἣν βλέψας εἰο. 46 
σοηξιβὶ5 ν οἱ σ Πἰ ἰοΥ15. ΠΏ Δ]Ριι5 
ΟἸΧῚ 1 δηηοίαιῖα δα θορῇ, Απῃτὶρ, 
879., 896., ΟφΘά!ρ. (ο]. 48. --- πο- 
ρέσ. παράσχοι. 5]. Ῥαγί5. 

.503. ἄναπ. οἵ καταπεισϑέντες 
τὰς φρένας. 51]. Ῥαγΐ5. ἄναπ. οὐχ 
Ὁγ.γ ἱπαμοξὶ ααἀ ἐχιδατχιίοηα τι. οἷ, 
860. : 

δ04, ξυν ὃ. συγχορευταὶ καὶ κοι- 
νωνοί. οἷ, Ἰ)ονν. ,,ϑίασος Οταροὶς 
ΡΥΟΡΥΙΘ οοεῖι5 δα ἀδουύμηι οἰ] πὶ 
Τα βεϊτπξις, 18 ἩΔΥΡΟΟΥ, ἢ. ν. ΑἸ θη, 
8. Ρ. 862. τοὺς μὲν οὖν ϑιάσους 
ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ προσηγύρευον' καὶ 
γὰρ αὐτοὺς ϑεοὺς οἱ Ιάκωνες σιούς 
φασι. ἴης διασεύεται ψυχὰν, δατι- 
οέαπε χα εἰτε ἀπιίπιαπι, Εατὶρ. ΒΘ 
75. Βδοοῃίοὶ νεῦοὸ οοείις ϑίασοι 
βαηΐξ ΡΟ 55 παι ἀρρΘ αι οἴο, 8. 
-- 5ο4]65 ἀϊοιι μέγ 80 Αἰἰϊοὶβ ϑέεα- 
σώται; ἃ ΥὙΕ]Ϊαιιῖ8 ΟΥαθοὶβ ϑεασίταιε, 

ποιεῖν, 

ἢ σχυτοτομεῖν, ἢ πλινϑουργεῖν, ἢ πλύνειν, ἢ σκχυ- 
λοδεψεῖν, 

ν. Ἠδυροοῦ., Μοεοτυῖβ οἷο. Ἐς, Ααα, 
Βοειιῖρου. Αὐομδο]. ΝΊϊι5. 1. Ρ. 92., 
ὩΡὶ νοῦ. ϑίασος (ἴῃ νοο ξοΥ αν ἴθ 1ι5 
ΟΥΒ6Ι65. οεὲ Βδοοῆϊ ϑ5οα δ] ται 15 
τπϑισραία) ἃ ϑειάξειν ἀδγίνδίιχ. 
Β.--- ληρεῖν εεἴ πιειρσαγί, (ἀο]ίσαγε. 
-- παραπαίειν ΡΥΟρΥ. να]δὲ παῖδ 
7δγῖγο, ἴῃ οδθάθπμαο ἈΡθύγασθ; -- 
ἀεἰπάθ ἐγαηβίθυψσ δα 605, 4π| ἀδ- 
δίρίωτπέ. ἃ Ῥ]αΐοπθ ϑυπιρ. 2. οοπ- 
Ἰαπρίτασῦ οαπὶ μαίνομαι. δα 4. Ηε- 
βύοῆ. ἢ. ν. Ἶ8πι ροδία τὸ ληρεῖν 
δὲ τὸ παραπαίειν ἴαοϊξ 4ια51 ἀ688 
Θὕρ-; Ἐν 

ΡΟ5. λυσιτελεῖν ῬΥΌΡΥ, αϑβὲ (9) 
δοίνογθ, γμεπιάθγο υϑοεραίία; ἀεῖπαθ 
ΟἸηΐ,, Ὁ ργοί6556: οοπάμοογθ. Ἐς 

506. ἴα Β6η1]. 4ΠΠ] 4016. ΡΥ τη 6η- 
ἄοξο: διανείμειέ τ᾽ ἴσον. νεὶ ἴσον, 
ἑαυτόν. --- διαν. διαμερίσειε πᾶσιν 
ἐπίσης. δ]. Ῥατγ]Ξ. 

507. μὲέλετ. ουγδγοῖ, ᾿ΘΧογοδύσξ, 
509. ῥάτ:τειν δατίογόπι, νϑδέία- 

γχίωπι», 6556: ἀΏ46 δοῖιβ ἀϊοίταν δα- 
φίς. Ἐ. το οχ. τροχοὺς ποιεῖν ἁμάξης 
5]. Ῥαείβ. ἁμάξας ποιεῖν. 51. Ἰ)οτν- 

510. σκυλ. Β6πη1], Κι εἴσ.. ἢ, 6.» 
Ε΄. 1μιουρυοίθ 9 εἰ 569 οοτία 8μὔ- 
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ἢ γῆς ἀρότροις ῥήξας δάπεδον καρπὸν “ηοῦς ϑερί- 
σασῦαι, 

ἣν ἐξῇ ξῆν ἀργοῖς ὑμῖν τούτων πάντων ἀμελοῦσι; 
ΧΡ. λῆρον ληρεῖς " ταῦτα γὰρ ἡμῖν πάνϑ᾽, ὅσα νυνὶ κατ- 

ἑἐλεξας, 
οἵ ϑεράποντες μοχϑησουσιν. 

ΠΕ. πόϑεν οὖν ἕξεις θεράποντας; 
515 ΧΡ. ὠνηδσόμεϑ'᾽ ἀργυρίου δήπου. 

τίς δ᾽ ἔσται πρῶτον ὃ πωλῶν, 

κερδαίνειν βουλόμενός τις 
ἔμπορος ἥκων ἐκ Θετταλίας παρὰ πλείστων ἀνδρα- 

σοδιστῶν. 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἔσται πρῶτον ἁπάντων οὐδεὶς οὐδ᾽ ἀν- 
δραποδιστὴς; 

κατὰ τὸν λόγον, ὃν σὺ λέγεις, δήπου. τίς γὰρ 
πλουτῶν ἐϑελήσει 

ΠΕ. 

ὅταν ἀργύριον κἀκεῖνος ἔχῃ; 
ΧΡ. 

ΠΕ. 

δ20 

ἐρογο, δε αοέαγίμτη (ΟΟΥ̓ΤΑΥ ΤΙ.) 6556, 
ιοα 167. αἸσοραίιν βυρσοδεψεῖν. 
οοαὐα. ΡΘΥ ουσόύθπι σχυτοδεψεῖν. Κι: 
-- σκύλον (σκυλὸν) 86 4116 80 σχῦ- 
τος ποίδὶ δέρμα. 1. 6. ΡΘίίοπι νοὶ 
εογίμπι. Ἡθβυοῆ. σκύλον" δέρμα, 
κώδιον. ῬΠοῖΤας (ρ. 887. 64, Ηδγπ1.): 
σχυλόδεψος, ὁ τὰ κώδια ἐργαξό- 
μενος. -- 

511: Δηοῦς, Οογουῖς. Οἷτ.: 
Οτδθοῖϑβ 4ηὼ ἈΡΡΘΙ]δυὶ νἱἀθίαν πα- 
ρὰ τὸ δήω, αιοὰ οὶ εὐρίσκω, ἴη- 
ΥΘη10), 4ιοΏ ΔΩ αὕτη ἔφευρε τὸν 
αἴτον. 

518, λῆρον ληρεῖς. - ᾿Ἱττικὴ 
ἡ φράσις καὶ τὸ σχῆμα, ὡς τὸ μα- 
νίαν μαίνῃ, καὶ ὕλως ἐφ᾽ ὡν τῷ 

πράγματι ἐπάγεται τὸ ἀπὸ τοῦ 
πράγματος δῆμα, ὡς τὸ ὕβριν ὑβροί- 
ξεις, καὶ φυγὴν φεύγεις. ὃ. οἵ, Ἐ, 
δα 10. εἰ αἷν δο Ἰδιιααίπιηι ΟὙΥ̓ΘΡΟΥ, 
Οοτ. 46 ὍΪ4]. Ρ. 5. 5641. 

617. ἕμπορος ὃ πραγματευτὴς 
ἄνϑρωπος" κυρίως δὲ ὃ πλέων ϑά- 
λασσαν. παρὰ τὸ πόρος" πόρος δὲ 
κυρίως ἐπὶ ὑγρῶν λέγεται" καὶ εὔπο- 

κινδυνεύων περὺ τῆς ψυχῆς τῆς αὑτοῦ τοῦτο ποιῆ- 
σαυ; 

ρος ὁ ἔχων ἀεὶ τὸν ἐπιῤῥέοντα πλοῦ- 
τον, ἐκ μεταφορᾶς τοῦ ὑδατικοῦ πό- 
θου. διαβάλλονται δὲ οἵ Θετταλοὶ, ὡς 
ἀνδραποδισταὶ καὶ ἄπιστοι" ἀεὶ 
γὰρ τὰ Θετταλῶν ἄπιστα, ἡ παρ- 
οἰμία φησίν. Εὐριπίδης (ἔγαρτα. 
ἱποογί. 194." πολλοὶ παρῆσαν, 
ἀλλ᾽ ἄπιστοι Θεσσαλοί. 
παρὰ πλ. ἀν δρο. καὶ αὐτὸς παρὰ 
ἀνδραποδιστῶν λαβών. --- 8. ΑἸμπ6- 
γ85 ΡΙΔΡΊΙΑΥΪ 1511 ΤΉ 655811 δάνοιε- 
Ῥδαηΐῦ βεύνοβ 6 δυία, Γγαϊα, Ῥτυ- 
5184.) ν]Ἱοϊη8 616 ΤὨτδοία εἰ Ροὴ- 
ἰιοῖς τϑριοπίθιιβ. νἱα. 80. ΤΉ Θ55811 
ΟΠΊΗΪΠΟ τ βδυαδτοσΣ ἔι11558 ἐδυδ55ν ρεγ- 
“αὶ δὲ γγαμαμἰεγιεὶ, εγαῖητιθ τθΐοτία 
ΓΠΘββα Πα Ρ]αρίατ δ. ν. ΡΙαῖ, ΟΥ̓. 
1δ, 11... Καμη. δα ῬΟΙμο" ἢ...112. 
Ρ. 768. Ἐπιοῖδι ἢ. δα 1], 7. ρ. 692, 
46. εα, 'Βοπι. 5 Ρ, οἵ, Οἰνατα. 

520. κενδ. περὲ τῆς Ψ.; οὔπε 
νἱΐαθ βθιι οαρὶθ5 ΡΘΥΙΘα]ο, --- ΘΧ 
Ηϊς νϑυθὶς μη 61 Π1σ᾽ταῦ,, οἰΐαπι πὶ 
41115. οἰν δε θτι5 ΡΙ ΑΒ αυῖοϑ πλι1τα- 
ἐοβ 6556 πιουίθ, δὶ σιυΐϊάθηι ἄθρυο- 
Πμεδηβὶ δϑϑεμπὶ. Ε. Χϑμπορῖ. θῃι-: 
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ὥστ᾽ αὐτὸς ἀροῦν ἐπαναγχασϑεὶς, καὶ σχάπτειν, 

τἄλλα τε μοχϑεῖν, 
ὀδυνηρύτερον τρίψεις βίοτον πολὺ τοῦ νῦν. 

ΧΙ, ἐς κεφαλήν σοι. 

ΠΕ. ἔτι δ᾽ οὐχ ἕξεις οὔτ᾽ ἐν κλίνῃ καταδαρϑεῖν (οὐ γὰρ 
ἔσονταιλ, 

οὔτ᾽ ἐν ΠΑΝ (τίς γὰρ ὑφαίνειν ἐθελήσει χρυ- 

825 

᾿ "»Ἤ 

σίου ὄντος :) 

οὔτε μύροισιν μυρίσαι στακτοῖς ὁπόταν νύμφην 
ἀγάγησϑον, 

οὔϑ᾽ ἱματίων βαπτῶν δαπάναις κοσμῆσαι ποικιλο- 

ϑοοΥ. 1, ρ, "63. κατὰ γὰρ τοὺς νό- 
μους, ἐάν τις φανερὸς γένηται κλέ- 
πτῶν, ἢ λωποδυτῶν, ἢ βαλαντιοτο- 
μῶν, ἢ τοιχωρυχών, ἢ ἀνδρ απο- 
διξόμενος; ἢ ἱεροσυλῶν, τούτοις 
άνατός ἐστιν ἡ ξημία. 

522. ὀδυν. πολύ. πολὺ ὄδυν. 
Βγροχβαίοη. τρ. βέοτον. διαβι- 
βάσεις ζωήν, 81. ῬαγΊδ. --- Κι: ἐς 
πεφαλήν σοι. 1218], τρέποιτο. 
δῖα ΘΒ. 838. ἐς τὴν κεφαλὴν τρέ- 
ποιτ᾽ ἐμοί. εἰ ΝΡ. 40. ἐς τὴν κε- 
φαλὴν ἅπαντα τὴν σὴν τρέψεται. 
οταὲὶ παθο ζουύμλι]α ᾿ΠΊΘΥ νοίΐ. δά- 
ταοάτπι ἔγθ 65, 4 αῖ1ΠῚ 515 ΠΣ ΠΑ 6 
νοϊεθαμξ, 56 ΠΊ8} πὶ Δ] {θα ΟΠ] 6 
γ6] κἰρπιηι οὐαί πι Ὑθβρίιθσο οἱ 
ὩΡΟΠΊΪΠΔΥΪ. ΘΧΙβ πη ραπὶ ΘηΪηι, 56 
τλΐπ 85 ΟἿ Ϊ 15 Αἰ ἰσι)115 οἴ σοῦ Ρο5- 
58, εἰ τηϑ] απ, αιιοα οσἰθηἀἜΡ δι αγ, 
γι σαρίέα ἐπεί πα ΠΟΤ τε ἡ 4.86 ϑβιηΐ 
νοῦθα ϑθηθοδα ἴῃ 0150]. 8α ΝΜίαγ- 
οἴδπι (ο. 9, ὃ. 3.), αὡδ ἐρδίμιδ ἔπι-- 
ἐθπιροϑεϊνὶ τποτιίέογίβ (αὐ Ἀ10) αδίτο 
7αϑόγοτε."ς ῬΊαιο ἀρ. Οἰγαγά., πθ5010 
40 Ἰοοο: εἰ μὴ ἀγροικότερον ἦν 
εἰπεῖν, εἶπον ἂν, σοὶ εἰς τ λρηντς 
Ὑτρρ σι, δομξενὶ ΒΘ. Αδη. γ 484. 
(αὐ οαρϊεὶ ἡρϑίμϑ ἀπᾶραι βεθὶ 
ψοτι.}}γ Ε, Ταγθηϊδπιμι (Η 66, 8, 1, 
54.) οαρτεὶ Ζἰϊογαπι οἷο. 

528. ἕξεις, ροιοτγὶδ; 4ιιατι ν]πὰ 
πος νϑύρπι παρδῖ, αιιοιῖθβ οἱ δά- 
Ἰαποιὶ δαπΐ ἐπδϊηϊεἶν! δογατα νεὺ- 
Ρούμπηι, αὖ 1αῦ, λαδόγο. --- κατα- 
δαρϑάνειν ΡΥΟΡΥΙΘ οϑὲ οὐἀογπιίξοοτο, 

μόρφων. 

ἀογιηϊΐαγο : (σου Ρ]αὶ. Ῥηδϑα. 16. 
τὸ καϑεύδειν αἰοίίαν παβοῖ, 6 τῷ 
καταδαρϑάνειν:) ἀδίπαθ ἀογπιῖσγε, 
κοιμηϑῆναι, ἨδβΥΟΙ. --- βἴπραϊα- 
τϑηὶ χλίνῃ 5θαυϊξι νουθαπι Ρ] γα 16 
ἔσονται, αιιΐα 51Π 6 Ό]ΑΥ5 1116. αιιαδὶ 
οοἸ] ον θϑὲ, Ἐ᾿, π60 ἔθη θη πλδΐθ, 
ἢΪ5] «ποα τ] τ χλίναις. 

δῷά, τὰ 5814, ν. δάπιδας, 5010]. 
δα Υγ65ρ. 674., ὦ. εἰ Β6πη1}. 1π δὲ- 
ποῖ ξο ΥΒῈ: οἴο, ν 4186 ξογηια Ἰθσὶ- 
ΤῸΥ οἰΐδαι ὕομο. 840. ΠΥ ἔθ 
οὔτ᾽ ἐν τάπησι (τάπησιν), ν9] οὔτξ 
τάπησιν. οχ ἢ. ]. τϑοῖο ὅρ., οο] Πρ, 
ἴαρθι)ε5. ϑεὰ βίγβϑα}15. ΤΘΧΊΠ]τι5 
αἱ ρἱοιϊ ορϑυῖβ Ἐ5δοὸ5. 60 [βθῃΊροΥΘ 
6556 ΑἸ βθῆη., πθ Ῥουβούαμη πιοάο 
δἴψιιθ βαυβαγόγαπι απ Ἰαχιπι {ἷ5- 
56, οἵ. Βδῃ. 888. 

535. τιπρτιθητούπηι ΨΔΥΪΟΥΠῚ 86 
ῬΥΘΕΪΟΒΟΥ 1 115115) (π|6Π| ΘΧβΘΘοΥα- 
ἴτι5 οϑδὲ ϑοίοπ, Τιϑσθαδοπιοη! γ6- 
Ῥπαϊανουπηΐ, ᾿πιοπθηΐθ ΟἿ. ν ἴη- 
ψϑ] 1 80. Αἴμοπα. οἱ νϑίθυβϑβ, 4 
1115. 1 ππιρίξϑυτι 8]1Π]156116 Ροπιρίβ 
οοην ν]σ4ι6. τπἰθραηπίαγ, νι 80, 
δὰ ἢ. 1. οἱ ΝΟ ἃ Ο. 6. 58. 
Κοοθρκίο διχθηθδίασα Πἰρυππὶ 86- 
δοἠτγοίθ, ἀθ5 -τ-τ Ζωδέαπάος (67 Οτ. 
161. 
696. ἱμάτια βαπτὰ ποιπκιλό- 

μορφα 5πηΐ ραΐα Ποτίάα, ναΥ 18 
ΟΟ]οΥΡι5. Ρἱοία. βθὶὶ ἰθχσία, 4188 
οἴααι ἀνθηρὰ, ἄνϑινα, ποικίλα 
του πϑη ιν (οὕ, 1195.). {86 8Υ5 
ἃ0 ΑἰἸοχαμάσγί πἰθ ἱηγεπία αἰοϊίαγ: 
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καίτοι τί πλέον πλουτεῖν ἐστιν τούτων πάντων ἀπο- 
οοὔὗντας; 

παρ ἐμοῦ δ᾽ ἔστιν ταῦτ᾽ εὔπορα πάνϑ᾽ ὑμῖν, ὧν 

τὸν χειροτέχνην, 

580 

δεῖσθον" ἐγὼ γὰρ 
ὥσπερ δέσποιν᾽, ἐπαναγκάξουσα 

κάϑημαι 
διὰ τὴν χρείαν καὶ τὴν πενίαν ζητεῖν ὁπόϑεν βίον 

ε' 
ἑξξξι. 

ΧΡ. σὺ γὰρ ἂν πορίσαι τί δύναι: ἀγαϑὸν πλὴν φῴδων 
ἐκ βαλανείου, 

Α ’ “δ [ κ “Ὁ 

χαὶ πειδαρίων ὑποπεινώντων καὶ γραϊδίων κολο- 

ν. ϑ41π|8ς. δῇ ϑογὶρῖ, Ηἴβῖ, Λερ. 
Ρ. 318, φογδθρϑηὶ Πιι} πι5πιο αἱ νϑϑίθβ 
[θη πμ8 6 ΟΡα]Θπίϑα δὲ πιθΥΘ Υ 665, 
οἰϊδη ΥἹΥῚ ἴῃ ΡΟΠΊΡΙ5. (Υ. ἘδΥγαν, 
Βι. νεβίϊαυ, 1, 8, 29.), αἴχιιθ 8άθο 
Βροηβὶ αἴθ πιιρι1411, 1 σιοα Πὶσ 
Ἰοςσιι5 ἀοσοῖ. ΡΒ, [Π1Ὸ ΞρΡΟη586: Ὡ8Π1 
δὰ νύμφην τοΐογθπ θα 6556. νεῦρα 
κοσμῆσαι δαπ. ἵμ. β. τιοπϑὲ ΤΟΙ, 
Επη. ἴῃ δι1ά, 1. Ῥ. 98. εα. Οχοη. 
Β. 8. φαοαιο: οὐκ ἔσται σοι; φησὶ, 
ποικίλα ἱμάτια ἐπὶ τῷ κοσμῆσαι 
τὴν νύμφην. ςἔ. 80. --- ξμ. β. δαπ., 
ΡΥο ἱματίοις βαπτοῖς δαπανηροῖς. 

. 268. 
527. τί πλέον πλ. τίς χρεία 

ἐστὶ τοῦ πλουτεῖν, ὅὃτε ἀπορεῖτε, 
ὧν χρήζετε; 8. --- ἀποροῦσι ῶ οοάα, 
εὐ ΒΥ. 

529. τὸν χειρ. τὸν διὰ τῶν χει- 
ρῶν ἐργαζόμενον. 85]. Ῥαγίβ. ορί- 
σοπι, τ 529, γειρώναχτας ΔΡΡΕΙ- 
Ιαπΐ Ἡδγοαοῖτιϑ δἰϊίαιιθ,, γειρωνα- 
κτικοὺς Αθβομίη, ὅϑοου. 8, 11., υὃὧ«ἱ 
ῃτοπῖΣ Ἐς, ἰδπιάϑης Εοδϑιιπι Οδ- 
0. Ηἱρροοῦ. ν. χειρώνακτες. --- 
ἔπαν, καϑ'. τδιι5 εϑὶ Ροδῖα ρμ6- 
ΤΙΡΉγαβϑὶ ρυορίθυ νούρα ὥσπερ δέ- 
σποινοι : ἩϑΤὴ αἰογπιίτιαθ βθάθηϊ, 56 Υ- 
νὶ δ 8η011}1846 δἔαμπι"" Τὶ 

580, βίον, ν]οῦ! 1, 
581. (φωΐδες, 56 φ ᾧ δὲς) 5τπὶ 

Ρμδεμίαφ, μοϑδίομίαθ, νἱ 1σ018 δχοῖ- 
ἰαΐαθ (Βγαγιαδίαδετι.), Ἐλαδίδι}. δὰ 
Π. ρ΄ Ρ. 1193. ε4, Βοπι, ἀποκαύ- 
ματα, δὲ δὰ 1]. ν΄ Ρ. 962. αἱ ἀπὸ 
φλογὸς φλύκταιναι. 16χ. ΟΥ̓], ἰπ 

συρτόν" 

Με Πδοὶ Απϑοᾶ. ᾿, 1. Ρ. 93.: φοΐ- 
δας" τὰ λῶν σον Ἐς. Τί οἔΐδπι 
Ζοπᾶγαϑβ ἰδχ. ἰ, 9. ρ. 1837. αὐ αθηαὶ 
δυο βιιπξ ἘΣ 16χ. Η]ΡΡ. Ρ. 
888. εἰ Οϊβεη. Ἐαβοα: νοῦ. ΗἸρρ. 
Ρ. 594. εα. ΕἾδηζ. Β, -- -ἐκπ βαλ. 
ΠΟΙ πΠ65 δρθηΐ Ἠϊθηιῖβ ἰοΠΊρΡΟΥΘ 
ΑἸΠΘηἷ σομ ἔαρ θαπς ἴθ Ἰ»αΐπθα 
ῬΕΒ]1οα, τὖ 586 80 1} υΎ18 ΕΓ ΟΥ5 
αἀοἰοπαάογομπξ, δἵ 1ἢ 115 ἀουπλὶθθϑηΐ, 
ν. 948. 5644. Ε΄. οἵ. 5. 

592. ὑποπεινᾷν δϑβῖὶ ϑϑιεγῖσθ: Ὥϑυα 
ὑπὸ ἴπ τια]εῖβ. νϑυρῖβ οοπιροβίεἰς 
νὶ ομπηΐ οαταῖ, πὸ ὑπόλοιπος 497. 
-- Ραυεσα]δια πλὴν 5θαυϊξασῦ ποῖ 
ταητιιπὶ ΘΗ νι, 8664. ΟΠΊΠΪΠΟ 
ΟΠΊΠἾ8. Οδδι15, 4 ΡΥδθοραϊξ, τιξ 
Ἶϑτι 1) 6νϑυ, ᾿ποιοτὲ Ρ. 818. (84. 
Ηοορον. οοῖγ, Ραγῖ. ουύ. 2. ρΡ. 
1061. 5661.) Ρ, 526. 6. ϑομ2. 
Β.) 5ἷο 106. οὐ γάρ ἔστιν ἄλλος 
πλὴν ἐγώ. ααϊα ἱρίταν ἢ. 1. ργδο- 
ΘΟ 4. οαβιι5 γϑοῖθ ἰάθη 11 ΟΊ ΓΤ 
Ρασγίσι]αθ πλήν. (οἵ. ϑίιγ, 16χ. 
ΧοπορΙ.. 9. Ρ- 569. Β.) Ἐν περᾷ ο» 
λό συρτ ὃς ἐστι κυρίως ὁ τῶν φρυ- 
γάνων ἦχος, ὃν ποιοῦσι συρύμενα. 
-- Ῥατῖβ. ΝἹοΐου. (παπι κόλα; Ελγπιο- 
ἸΙοσο ἈΠΊ5σιιθ δυδπιπηϑιϊοΐβ δυο οΥ- 
Ρυ5,τὰ φρύ γανα ἀ1οἱ πηοποὶ Ἐ".) ἀθῖη- 
αὯ6 βσϑηδυαί δ βῆοας δΥδυαμιδι- 
ΘΟΥ̓Π ΜΘΥΡῚ8 ταραχὴν, ϑόρυβον, 
συρφετὸν, ὄχλον, τὖὸ Π|148. 19, 147. 
δὲ δ] 11. --- Ῥδυ σι] πλὴν ΕΗ δε- 
τπἰϊντιπι δὲ δοοιιδαίίνιιπι δι ]θ οἷς 
Οοπιῖοιιβ ΡΕΥΓ ἀνακολουϑίαν ταϊηϊπι8 
Δι διιὲ 1 50]1{8}1. 
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(φϑειρῶν τ᾽ ἀριϑμὸν καὶ κωνώπων καὶ ψυλλῶν οὐ. 

δ88 

δὲ λέγω δοι 
ὑπὸ τοῦ πλήϑους, αἱ βομβοῦσαι περὶ τὴν κεφαλὴν 

. 3 
ἀνιῶσιν, 

ἐπεγείρουσαι καὶ φράξουσαι" ., Πεινήσεις" ἀλλ ἐπ. 
ανίστω 1“) 

πρὸς δέ γε τούτοις ἀνθ᾽ ἱματίου μὲν ἔχειν ῥάκος" 
ἀντὶ δὲ κλίνης 

στιβάδα σχοίνων κόρεων μεστὴν, ἢ τοὺς εὕδοντας 
Ψ , 

ἐγείρει" 

καὶ φορμὸν ἔχειν ἀντὶ τάπητος σαπρόν" ἀντὶ δὲ 
προσκεφαλαίου 

λίϑον εὐμεγέθη πρὸς τῇ κεφαλῇ" σιτεῖσθαι δ᾽ ἀντὶ 

540 

5383, Κ. ἴῃ δῃηποῖ,, Ῥοτβ. οἱ ΠοΡυ., 
φϑειρῶν δ΄. ,0.5}118}0ὰ πηραΐα νοοᾶ- 
Βα] ἀριϑιυὸν Ὀγανΐβ θϑὲ. “9 Ἐ, 

594. βομβοῦσαι τειμα]ϊς δὰ ρὑτο- 
χί πιστὰ ποθ η ψυλλῶν, ποπ 40 
βοπῖπὶ δἀδηΐ Ῥ]1065. 566. «πα 
Παθο Ππαμΐ 1πίθυ τπαχίηιοβ ΒΟ Ὸ5 
ΘἸ]Π]ΟΌ,) ἴα τὸ ΟΠ Πα δἰσ] 6Υ6 
νἱαἀδδηξητ, ᾿ποουζαμι αδὶ, αιοα 16- 
δῖμαν ἴὰ 5], Ποῖν.: ϑηλυκῶς δὲ 
τινες τὴν κώνωπα κατὰ τοὺς ττι- 
κούς. τηθᾶϊο απΐθηι Ἰοὺ ρμοβίία 
εβὲ νοχ κωνώπων τηρῖτὶ συδιΐα, 
Ξ᾽συϊάθηι τα] τηοπι]αίιι5 ἔογοὶ 
᾿ς νϑύββ φϑειρῶν τ᾽ ἀριϑμὸν καὶ 
ψυλλῶν καὶ κωνώπων οὐδὲ λέγω σοι. 

585. ἐπεγ. Ἰάθπι αιιοὰ βἰπιρ]θχ 
ἐγείρειν 5857, --- ποατι ἐπανίστα- 
σϑαι αἰ οΥ ἃ βἰτηρ]οὶ ἀνίστασϑαι. 
ΜΜοεουΐβ: ἀνίστω ᾿ἀττικῶς" ἀνίστασο 
Ἑλληνικῶς. --- Ἐ, 

597, στιβ. στρωμνήν. 5]. ῬΑΥ]5, 
ΥἹοῖου. Ἐπ:: ,,γατιβὰς οϑῖ δέγαΐιπι 
6 Τγομαϊθιι5 ἰθηθυῖβ, ϑυϑιλτηθριι85) 
ξ01115, οἰ] 115, δ] ηγἶδ: ἐογώς. Ε6- 
50 ἢ, ἢ, ν. στιβὰς σχοίνων, 5ἰγα- 
ἐωπε ωτισθάπι, 6 Ἰιιημοὶβ ἔαοσίιηι: 
ὭδΔ πὶ νΟΟΔΒιΪα τηδίθυαθ ΡΟὨτι ΠΥ 
ἦπ σθαι.“ 1π 6 ]]Πρὶ ν]ἀθίαν δολοσ- 
χιμδ πιαγίδους Τάμηῃ. ῬΙΐηῃ5 Η, Ν. 
21, 17., Ἰαιιάϑηΐα ΒΠΠ]Ουθθοκίο ΕἸο- 

μὲν ἄρτων 
μαλάχης πτόρϑους, ἀντὶ δὲ μάζης φυλλεῖ᾽ ἰσχνῶν 

ῥαφανίδων" 

χϑΘ οΪ455. ἢ, 16.: 77αγίξοιι5 εὐ τπα- 
χίδοιμηι» μτιοὶ φΟΤι5.70 φμο ἐθρθέϊοι- 
ἴαο (Ἰθοεη, Μαῖζθῃ.) ἐθαιχιέιτ. 
ΒΙΠΘΥΡ.: (865. βομδηβίθ αθαΐβοῖθ 
Κηορίσγαβ, 616 σγοββϑθῆ ϑϑηθ θη 
οὔδυ ΒΊη5θη σϑηϑηῃηῖ, --- κόρξῶν, 
οἰπηῖοα5 ἔγθαιιθηΐθβ πὰ ΟΥβθοὶα: ο, 
Βιδη. 409, 

588. φορμὸς πᾶν πλεκτὸν, ἐν- 
ταῦϑα δὲ τὸ ψιάϑιον. Ταπῖ, : πϑηϊ 
βίο ἸἹερεπάμπι δϑῦ, πὸρ φίέσϑιον. 
801 101. ὙΠμπο. 2, 75., δηποΐδηϊθ 
ϑρι: φορμηδόν. ψιαϑωῶδες" φορ- 
μὸς γὰρ ψίαϑος. Ἐν: φορμὸς αἱ- 
οἰ γ ογαξοδ υἱπείσιθαθ ΟΥ̓ΔῊ15 56- 
ΠΘΥ5, 4αϊάσχαϊα ἰοχίμμη οϑὶ ὃΧχ 
Ἰὰπη6ο., αἰνὰ ῬΑ] τι5Ὑ1,) βρᾶσίο, νο]αξ 
41.811, σοΥθ 65, ἰθσϑίθβ; 5] σι] {1πὶ 
1τὰ αἸοίιαγ Ζορεδ), Υ6] δέγαρμίμπι 
δοΙρθμπι) δέογοα. τπαῤία7γ τῷἪ 648 

ἀἰοΥπλῖγα βοϊθρθαηΐ ΠοΟμλΪΠ65 ἔθΠιι65, 
416 ΔΡ Αἰι1ο]5. διΐαπα χαμεύνεον 
αἸολταν, ἃ ΥΘΠ 1115 Οὐσϑθοῖὶβ ψέαϑος. 
ν. Μοουῖβ ρ. 408. ῬΙΘΥΒΟΗ, --- φΟρ- 
μὸς σαπρὸς εϑῖ δέογεα διιὶ Ἰαοογα 
ὨραὰΘ ἱπίοσγα, αὉ ἔπιραγα. οἵ. 
65 Ύ0}). ν. σαπρόν.“ ν]Ὰ6 οἰΐατῃ 819. 

5σάθ. μαλ., πιαίναθ 5ἰἰυοδεγιδ, 
ἀγρίας. .,651 δηΐηι δἰΐϑηι ϑαξίνα, 
κηπευομένη., 4ἀ8πῃ γεαίορετι ν οοδσὶ 
διιοίοῦ οϑὶ Ρ]1η. Η. Ν, 20, 21. -- 
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ἀντὶ δὲ ϑράνου στάμνου κεφαλὴν κατεαγότος " ἀντὶ 

πιϑάκνης πλευρὰν, 
δὲ μάκτρας 

ἐῤῥωγυῖαν καὶ ταύτην; ἀρά γε 
πολλῶν 

ἀγαθῶν πᾶσιν τοῖς ἀνθρώποις ἀποφαίνω σ᾽ αἴτιον 
- οὐσαν:; 

ΠΕ. σὺ μὲν οὐ τὸν ἐμὸν βίον εἴρηκας, τὸν τῶν πτω- 

(εξ. ΒΙΠΟΥΡΘΟΚ. ΕἸοτ. ο1455. Ρ. 176.) 
μαλάχης πτόρϑοι 5Ξιπῖὶ τπαῖναα οδα- 
1] ΘᾺ] 56. Βαγοι, πὶ Ηοχϑὲ. 1. Οα. 
91, 15. πι Ῥαποιιπιὲ -- ἐονε5 πιαΐί- 
ναθ. αϊῦ οἷθι5 ποπηϊηταπι ἰθπτιΐ τα 
δὲ Ῥϑιρθύαπι. --- μάξη ς- ν. 192. 
ῥαφανὶς ε5βὲ ταρλατγιι ; ΟΟἰΘΥΣ 
Οταθοὶ νοοϑηΐ ῥδάφανον ( Ἠεέεΐρ}). 
φαστα ῥάφανος Αἰἰϊςοὶβ 511 Ὀγδβϑβῖσα, 
πράμβη. ν. ὙΠποιι. Μίρ. . 776. 
56 411. ΒΘση. οἱ ῬΟΠΧχ 1, 947.“ --- 
Ε. φυλλ. ὦ. δαφ., ξ0118 ΥΆΡΠ8Ππο- 
ΥΠῚ ΔΥΪΔΟΤΊΠΙ, οὐπὶ τθοθηΐθϑβ 18- 
ἀθηΐατ. δου μ.: ἰσχνὸς. ξηρός. 
ΟΓ 507: 

541. ϑράνους ἴετο οοαάα. ϑράνου 
α ϑράνος, «ιοᾶ Αἰϊοπμη, Ρο]]χ 
10, 48., Κὐϊξδίογο 8|1Π|5τι6 ρσυόθδη- 
ἘΡθ115. δϑὶ δολία, ϑβοδυηῖπι. ἰγ81- 
δἴτιιηι. οἵ. Ε. στάμνος Μοοτῖαϊ, 
ΤΠΟοηΙ86 Νῖαρ. εἴ δΥΔΥμπλ 1018 166 ηὶ 
ναοῦ δἴᾳιθ ἀμφορεὺς, ἀπιρίοτα. 
Σαϊξ ἸρΊλαΥ ψαβ, ἴεγε ψιτπασίμτη 
ΠΕΕΤΗΝ 4φαοα σοϑρὶΐ βθχίϑυιοβ 86, 
ν6] διιοΐουθ ἈΡΤα 48., αὐτίπτιο 
ΔΙΒΘΓΠ1. - φαλὴν, πῶμα, 
σκέπασμα ἀἀδηϑεν δὲ Οὐ 3, 893:), 
οροτοιμίμπε. πτ- βθηβιιθ: ρχγὸ ϑθίϊα 
ορογομίμπε 7γαοίας ἀϊοέαε. --- μά- 
Ἀτρα εϑὲ ναβ ζέρτιθιπιγ, ἴθ 400 
5 ΒΊ ταν ξαυϊηδ., “«ιοά οἐΐαπι 1.8- 
1115 τη οΙ ΤΩ νε] χπαρὶδ ΟΠ δ τ. 

8 νϑύρο μάττειν. Ῥίαϊο Ρημβθβᾶ. 47. 
νοσαῦ κάρδοπον. οἵ. Ηδβυοη. Ε 1. 

542. πεϑ. ὑποκοριστικῶς" μικροῦ 
πίϑου ἐσχισμένου, 5]. ονν. Μοοε- 
Υἱβ. πιοηθηΐθ ὅρ.: φιδάκνηῃ ᾿ἅττι-- 
πῶς" πιϑάκνη Ἑλληνικῶς. ν«ἀποῖο- 
γα ϑι16, οἱ Μόοοϑυ, (μθὶ νΙαά. 881- 
11ῈΥ, “οἱ ῬΙθύβ, ΒΒ.) βουύῦῖθὶ ἀα)γερδΐ 
φιδάκνης. τιδυτγραίτ δυιΐθηι, Θχθηι- 
Ρἷο αἰϊοσιηι ἀδιμαιν οατιπι, ταῦ ΡΥ - 

χῶν δ᾽ ὑπεκρούσω. 

τα νι π1.---πλευρὰ ὲ 4011: αϑῖ οοϑέα, 
ἑαεῶς (εἶπα 1)811}8). ἐῤῥωγυῖαν α- 
θὲ νῖμπι Ῥαϑββίνϑῃηι, πιὸ δηΐθα κατεα- 
γότος,, ἀοϊοίξ οοδέαπι, Θαπιφωο ἀἱ- 
βδβαπι. (ἴα τιὸ ΡῈ ὺ τῖπιδθ ἔ80116 
δαπα οαπὰ ἕαυίηα α118}01 ροϑβϑῖξ. -- 
πε, ὩοΡΥ.: τἐῤῥωγ. καὶ ταύ- 
τὴν; ῬΥῸ καὶ ταύτ. ἐῤῥ.] Βιατα 
ἰτϑ]θοῖϊο, αὖ δα Π]ἱοαογιιπὶ [ΟΡ βοὶ 
70: Β:- 429, 59. (303.), τὴν ἐσομέ- 
νην καὶ ταῦτα μέτοχον τοῦ βίου; 
χιοΐαὶ δομδοῖου. πὶ ΘΟ 1015 ΒΥπα- 
οἸΠΙ, Ρ. 272. ῬΙαῖο Βερ. 1. Ρ. 8541, 
Ο. νῦν γοῦν, ἔφη; ἐπεχείρησας; 
οὐδὲν ὧν καὶ ταῦτα. 0118. (868. 
Ῥ. 3919, Β. ἔχων καὶ ταῦτα σπου-- 
δαῖον ᾿κηδεστήν. 5080]. Βαν. δ7. 
([νοση. ρσαθ, Ρ. 90.) οὐ φροντί- 
ξετέ μου, Πυϑαγγέλου καὶ ταῦτα 
μνημονεύοντες οἷς.) --- νεσϑὶς ἄρα 
--- οὖσαν εἰϊτὰνῦ ΟΠΥΘΠΊΎ]ι5, τ 
ἀουιάθαιρ Ῥαιρογίαίθιη, απ86 46ά. 
5644. 56 διιοΐοσθιι θοποχιπι αἰχθ- 
ΤΕ, ἐπ Ἐς 

ράϑ. ΤΡΥῚ νϑῦϑβιι ρογάϊίο αἰτίαν. 
ΠΟΥΥΘΧΘΥΘ. ΒΘη1]. ΒΥ. οἷο ,,»ϑὅ886ρ8 
ΟσΟαΥΥΙΣ ἡ αἴτιος. « Βρη1}. δ]. Ρα- 
τΊβ,, ἀπ. σ᾽ αἰτίαν. ἀποδειχνύω 
πρόξενον. 

544. υ π. ἐφθέγξω, ἀνεκρούσω, 
ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν κιϑαρῶν, ἢ 
τινος ἄλλου τοιούτου ὀργάνου. «πιϑῖα- 
Ῥῆογα ἀποῖδ δ} 115, 41 Ρα]δαπὲ ἢ 665 
οὐ ΠΘΥΨΟΒ 51Κ} 8 Π81ι 5168 ΡΙθοῖτο. 11- 
Πιϑ ΓΑΥῚ Ῥοϊθϑὲ τιδὶι ΥΘΤΡῚ ἐπιπλήτ- 
τειν ἀθ 115, {π|1 41105 οβ)] γρϑηΐ δὲ 
ἱπογθραηῖ: ἢ8ηὶῚ νϑῦρα 1δοϊουιπι 
δὲ ΟΥ̓ΑΙΙΟΠΙΒ ΠῸΠ Υ8͵Ὸ γ͵]065 Ρ6Υ- 
τιϊδηΐ δι1ι85, αιιϊΐα νϑύῦρα οἱ ἴδοΐα 
οομἤαμοία ΜΉΝ Ἐὴ διενήνοχε δὲ 
πτωχεία πενίας, ὅτι ἡ μὲν πενία 
μεμετρημένη ἐστὶν ἔνδεια, πόνῳ τὰ 
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545 ΧΡ, οὐχοῦν δήπου τῆς πτωχείας πενίαν φαμὲν εἶναι 
ἀδελφήν. 

ΠΕ. ὑμεῖς γ᾽, οἵπερ καὶ Θρασυβούλῳ Διονύσιον εἶναι 
[κὲ 

ὁμοῖον. 

ἀλλ᾽ οὐχ ὁὀὐμὸς τοῦτο πέπονϑεν βίος, οὐ μὰ 4, 
οὐδέ γε μέλλει. 

πτωχοῦ μὲν γὰρ βίος, ὃν σὺ λέγεις, ζῇν ἐστιν μη- 
δὲν ἔχοντα" 

τοῦ δὲ πένητος ξῇν φειδόμενον καὶ τοῖς ἔργοις προό- 

550 
ἔχοντα, 

περιγίγνεσθαι δ᾽ αὐτῷ μηδὲν, μὴ μέντοι μηδ᾽ ἐπι- 
λείπειν. 

ΧΡ. ὡς μακαρίτην, ὦ Δάματερ, τὸν βίον αὐτοῦ κατέ- 

χρειώδη ϑηρῶσα" ἡ δὲ πτωχεία 
παντελὴς τῆς κτήσεως ἔκπτωσις. καὶ 
ὁ μὲν πένης παρὰ τὸ πένεσϑαι, ὃ 
ἔστιν ἐνεργεῖν. εἴρηται, καὶ ἐκ τού- 
του πορίζειν (ἔογχὶ. πορίξεσϑαι) τὰ 
χρειώδη" ὃ δὲ πτωχὸς παρὰ τὸ 
πτώσσειν ({ν.6. ἐπαιτεῖν, αἱ Οαγ55. 
18. 862. Ε.) πάντας. 8. 

546. τὰ μὴ δμοιά φησιν, ὡς εἴ 
τις λέγοι Ζιονύσιον. τὸν ἐξώλη τύ- 
ρᾶαννον., ἐοικέναι Θρασυβούλῳ τῷ 
ύκου, ἀνδρὶ φιλοπόλιδι καὶ παν- 
τὸς κρείττονι λόγου διά τε τὰς ἐπι- 
φανεῖς αὐτοῦ κατὰ τῶν πολεμίων 
νίκας, καὶ διότι κατέλυσε τὴν τῶν 
λ΄ τυραννίδα. εὔπορος γὰρ ὧν καὶ 
ἐξ αὐτῶν ἐκπεσὼν, μετὰ ταῦτα Φυ- 
λὴν καταλαβὼν καϑεῖλεν αὐτούς. 
5. νἱάθ, «τι05 Ἰαπάδι Ἐ΄,, ΠΤ βυϊητιπι 
20, 1., Οοτη. Νρροῖθπι ΤΉ γΘΞΥΡ. 
5. 5644. Ρογίϊποης δος δα δ]θγαπι 
βαϊτοηθηι Ῥ]υΠ1, αἀια6 ἴδοία οϑὲ 
οἸγταρ. 97, 4. (νϊ 6 αῃηποῖ, δα 115.) : 
Ἰ8Πὶ ΘΧΡΌΪΙ ΤΉΥΘΔΘΥΡ 5. 6Χ ΥΘρ. 
ΧΧΧ ἰγγάμπηοβ οἴγηηρ. 94, 1., ὕ, 
Ο. 950.., 5ῖνθ ἀπίθ ΟἾγ. παί. 403. ; 
Π]ο ΥϑἼτι5. διιΐθηὶ ΠΊΔΊ]ΟΥ ΥΘΡΠαν ΙΓ 
ΘυΥδοιιβῖβ 80 δππο ΟἸγιηρ. 98, 8. 
δά δὰ 103, 1., οἷν δ} ἃ. δῃΐθ 
ΟἸγ. ηδὲ. 405. ἀβαια δα 867, 

547. νέα μαμρόγίεπι ποτὶ δὲ ἐαϊίδ, 
σιθιμείψιμάπιγ τιθῷμθ ἐαϊΐ5 ἔωέώγα 65ὲ, 
μαίοεπε ἐμ θαπι 6566 «επιοτιδίγασέϊ. 

λεξας, 

ΒΕ, τοῦτο πάσχει Αἰϊίοθ βίρῃϊῆοαϊ 
λος δὲ ἀαοοίάϊε; αὖ ῬΊαῖ. Ῥο]. 1, 1, 
κἂν ἐγὼ τὰ αὐτὼ ταῦτα ἐπεπόνϑειν. 
Αβ]ίδη. ν. Η. 8, 19. οὐ μόνος τοῦ- 
το ἔπαϑε “'ημοσϑένης. ἴα οἰΐαπι 
18, 4. Μϊχιι. Τρ56 Αὐϊβίορῃ., τπο- 
πθηϊθ Κι, Νὰ. 284. πάσχει δὲ 
τοῦτο τὰ κάρδαμα., λαδο οπῖπι 65ὲ 
χιαίμσα τιαδειεγ ει, τς 51. ῬαΥΐβ. μ ἐλ- 
λει. πείσεσθαι. 

549. τοῖς ξ. προσ. ἐπεοτιέμτα 
οροτγίθιδ. ἔργα ἰῃρυϊπιῖὶθ ἀρυϊοο]α-- 
τηι δἴαθια Ορἑ οι ἀἴοῖ πποπα]} Εἰ, 

550. περιγ. περιττεύειν. 5]. 
Ώοτν. 

551. μαπαρίτης αἰοῖδιν εὐ- 
φήμως, υἱ αἷῦ δια 85, πειογέμει : 
(Ἰἴὰ 18, νοῦς. ἠδίϊΣ Ῥύὸ τποσίπο 
ἀϑαγραηῖ., τ΄ Ποταΐ, 1. ϑεσηι. 9. 
7. Γι.) ν. Ἠδθ5. 7άπὶ απ Ρϑιι- 
ΡΘΥΘ5., τι τότ], σαγοδηΐ ΡΥΌΡ6- 
τοι ΟΥ̓ 15 να ΘΟΠΙΠΊΟ 15, 
τῷ νι θαπίαῦ ΠΟ ὙΊνΘΥΘ. ΟἸΥΘΠΥ - 
115 δοσιμι ν]ΐδηα νοοαὶ μακαρίτην 
βίον, νἱξαπε τπογειατη, τοῖν ψιξαίδηιν 
γπΐδότγαπι. 584 μαχαρίτην οὐίατα αἱ- 
οἴππι ν]Δ6Υ1 ροΐθδὶ ργῦὸ μακάριον, 
αποα δοοϊρίαίιν ἰχοηΐϊοθ: ἀαδιι 
ῥφαέατι., ἢ. 6. {1181} 1156 Δ 1) σιαγ- 
γα υἱέαια! πᾶθο Ἰηϊθυρσοίδιϊο, 
ααδτα οἰΐαηι 5060]. Ῥγουιδ, (ὦ α- 
καρίτην. ὅτι ἁπλώς καὶ ἀσυνήϑως 
κατεχρήσατο ἀντὶ τοῦ μακάριον" 



ἰδ ΔΡΙΣ ΒΒ ΘΦΗΕΝΟΘΟΥΣ 

Γ΄ εἰ φεισάμενος καὶ μοχϑήσας καταλείψει μηδὲ ταφῆναι ! 

ΠΕ. σκώπτειν πειρᾷ καὶ χωμωδεῖν, τοῦ σπουδάξειν 

ἀμελήσας, 

οὐ γιγνώσκων, ὅτι τοῦ Πλούτου παρέχω βελτίονας 
ἄνδρας 

500 χαὶ τὴν γνώμην, καὶ τὴν ἰδέαν. παρὰ τῷ μὲν γὰρ 
ποδαγρῶντες, 

᾿ ΄ ι , Ἁ ’ ᾿ ᾿] 
καὶ γαστρώδεις, καὶ παχυχνήμοι, καὶ πίονες εἰσιν 

ἀσελγῶς" 
παρ᾽ ἐμοὶ δ᾽ ἰσχνοὶ καὶ σφηκώδεις, καὶ τοῖς ἐχϑροῖς 

2 , 
ἀνιαθοί- 

ΧΡ. ἀπὸ τοῦ λιμοῦ γὰρ ἴσως αὐτοῖς τὸ σφηκῶδες σὺ 
πορίζεις. 

ΠΕ. περὶ σωφροσύνης ἤδη τοίνυν περανῶ σφῷν, κάνα- 

εἰ μὴ ἄρα παίξει, οἷον νεκρύβιον.) 
Ρταθἕθυθη δα δἰτουῖ νἱάθίιν ΟΡ 68; 
4ιὰθ Ῥαιρουίαβ ν. 559. τεβροπάοί. 
-- ὦ Ζαμ. {έα πιεὲ Οεγε5 ἀπιοὲ ! 
Ἰοσαῖίαν ΟἸΓΘΠΊΥ ἰα5 ΒΥ ΊΘΟ]8. (εἰς- 
κότως δὲ πρὸς τὴν ,γῆν ποιεῖται 
τὸν λόγον, ὡς γεωργός. 8.) Ε΄ δή- 
μητερ 1. Οδπίαρυ. ἀριιὰ ΠΡ Υ. οἔ. 
868. 

553. ταφ. ὥστε ταῷ., τὶ τπο- 
απ Β. Κι: κατ. μηδὲ ταφ. ρ»το- 
νοΥΡ. δβδὲ Οὐδθοουππι: 716 ψωΐάσπει 
χοίϊφωϊε., σία δοροίϊγὲ ροδ56ὲ, 1. 6. 
ϑασηο ἀτπὶ ῬΘΠΡΘΟΥ ἀθοοθβϑιῖ, ρτο- 
νουρῖο ποὺ οὐΐδηι τἰϑ115 δὲ Νοβίοσ 
ἘϊοοΙθ5. 587. 

5595. σπου ὃ. σπουδαίως λέγειν. 
8]. Ῥατῖς. 

555. τὴν γνώμην. τὴν φρύνη- 
σιν. 8]. ἰδοῦν. πιθίϊογοδ {τι βΘ 710 εἴ 
ατιΐππο δὲ πιογιὑ τι. Ἑ, τὴν ᾿ϊὸ ἑαν. 
τὴν μορφήν. 51]. Ὥοτν, εἰ Βτ. κατὰ 
τὸ εἶδος. αἱ. Ῥαγΐ5. 

556. παχ: καὶ πίονες. παχεῖς 
(καὶ) ταῖς σαρξὶν ἀσωφρόνως λιπα- 
ροί. ἀσελγῶς. αἰσχρῶς. 5]. Ποτν. 
ἘαΧα ΓΙ απ ΞἸ ΘΠ ΟΑΤῚ πτοπ οὶ Ε'., 48 
ΟΡαΪ θη ξεγο ομοείζαϊθπι οομίτα- 
Βαιηΐ, 

ἐπ τυ ἱσχνοὶ ὶ, Ἑγσοιίος, Οὐ] 5 
ΠΟΠΙΧΑΥ πὶ τὸ πίονα εἶναι. οἵ. 510. 
σφη. λεπτοὶ κατὼ τὸ μέσον, ὡς 

διδάξω, 

σφῆκεβξ᾽ δῇ πικροὶ, ἐπεὶ καὶ τὸ ξῶον 
πιπρόν ἐστι σφόδρα. ἅμα μὲν, ὅτε 
καὶ δριμύτεροι, ἅμα δὲ, ὅτι καὶ 
ἐσχνότεροι γίνονται οἱ λιμώττοντες, 
ὡς σφῆτες. 5... ορροβιξαπι 6558 
σφηλ. τῷ γαστρώδεις, ταοσαῖς Εἰ. --- 
ἐχϑροῖς ἀνεαροί. ὃ γὰρ ταῖς 
σαρξὶ μὴ βαρυνόμενος, ἀλλὰ κούφως 
ἔχων τοῦ σώματος, ῥᾷστ᾽ ἂν καϊ πρὸς 
τοὺς ἐχθροὺς ἀντιπαρατάξηται" τοι- 
οὔτοι δὲ οἱ πένητες διὰ τὸ μὴ εὖὐ- 
σαρχεῖν ἀπορίᾳ τροφῶν. 8. ἄν: α- 
ροὲ, λυπηφροί. 5]. Ποτν. 

559. βεψι. σωφροσύνη Β. Ι. 
Ἰάθπι ρσορεπιοάιϊπι θϑὲ ιοᾶ γνώ- 
μη δ55. ἀε ἴοτηια σούρουβ, “πᾶ 
ῬΥΆΘΟΤΙ δἱπὶ Ραῦροτθβ, αἰχὶξ θὰ; 
Ὡϊησ. ΘΟΥΠΙ ΘΙ Πληι δἰ 4116 ΠΝ 
ἀπ 6 πὶ ῬΥϑθαϊοαῖ, --- Ἐϊ : περαΐένειν 
ῬΤΟΡΥ. εϑὲ γπῖγθ, οοπήοοτε; ἀεὶπθ 
αἰϊφμϊὰ 6 διωταεῖς οοἰῖσθτθ, φογοίμ- 
ἄθγο; ἀρηΐϊψαα οὐαπῦποὸ (9) φαρο- 
γι6γθ; ἄοοοτθ, υαἱ 6489. ἱπέρ}Π181 
ΟΥδηγμδίϊοὶ νο]αμξ λόγον, 5118 
οδιιϑα οἷο. 81. Ἰοτν. ἤδη τοίνυν 
πξρ. ἀπὸ τοῦ νῦν ἀποδείξω. --- 
»»αναδιδάσκειν 16} οϑὲὶ φιοα κἰπι- 
ΡΙεχ διδάσκειν. κοσμεότης ᾿ι. 1. εδὲ 
γιοάεδέία ,, 4τι88 οδαῖξ 1π διιηι, 61} 
ΘΠ. 6] 1118 ΑΓ οἵδ 1η} 18, 1181} 
ΟΡΡοπῖϊαν οἱ ὑβρίζειν “ ΕἸΣ ΕΙ. 
1)οῦν.: κοσμιότης, εὐταξία, σε- 
μνότης. 
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ὕτι κοσμιότης οἰκεῖ μετ᾽’ ἐμοῦ, τοῦ Πλούτου δ᾽ ἔστιν 
ὑβοίξειν. 

ΧΡ, πάνυ γοῦν κλέπτειν κόσμιόν ἐστιν καὶ τοὺς τοίχους 
διορύττειν. 

Ρ] 

ΒΑ. Ἐ νὴ τὸν Δία γ᾽, εἴ γε λαϑεῖν αὐτὸν δεῖ, πῶς οὅ 
κόσμιόν ἐστι; 

ΠΕ. σκέψαι τοίνυν γ᾽ ἐν ταῖς πόλεσιν τοὺς ῥήτορας, ὡς 

561. ἐν εἰρωνείᾳ, ἐπεὶ οἱ πένητες 
κλέπτουσι διὰ ἀπορίαν. 8. γοῦν εΞὶ 
Θεγ6 φωΐάσηη, τιξίφμθ. ῬΟΝΛαν ἔθυσα, 
4απππὶ ΘΧΘΠΊρ] πὰ Δ] ο]1ι5 Υοὶ δΥ- 
δυπηθηΐξασανθ αἴοσγίισ. ν. Π ναυ. 
Ρ- 97. Ἐ-: οὗ. γίρον. 8, 4, 10. 

562. Βεομῖ]. ἀθ ποὺ νεουβίσμϊο: 
.) ΘΙΟΙΠΙαἸβϑίπιὶ,, “Κ. Ἰηαυϊδ, ,) Ομἤτ185- 
ἀἀπὶ Ππομηιποοτ 5 ΘΠ] 6ΠΊ8, --- Π6 
ναϑιϊρίαπι «αϊάθηι Πηθῖτὶ Ὠ]]111|; 
ἨᾺ]1π5 βθηβιι5, σποηιοᾶο κόσμιον, 
αιοα Ἰαι6ι2 «φαΐ Ηἷσ 5:ρὶ ντ]ῦ δεῖ 
λαϑεῖν ““ Ααἀαϊτ Ῥογξοπιιβ Αἀνοῦβ. 
Ρ. 85., πο ἔγι στάθη πιοάο δἴχα8 
Ἰηθρία πὶ 6556 ]ΟΟη], 5θα οοπίχα 
ΠΙΟΥΘΠῚ οὖ ἀθοουμη, τὸ ΟΠΥΘΠΊΥ]1 
γαϊίομθβ5 σοηξιιαγο δοσουθαϊαίιτ Β]6- 
Ρϑίάσθμεις. ργϑοίθγθα ροβῦ 715] υΎδχι- 
ἀτιηι πο θαι ρϑυιϊο] αι γὲ, τἰϑὶ 
]ΐο νοσαθι]ο ᾿πίθυροβῖῖο. οπΐβὶξ 
Ἰσιῖαν παθο ΠΟΡΥ., ὨΙπαογξ, ἀπ- 
Οἷ5. Ἰπο]ιιδῖξ: τη] 5615. ν] 511} 
εβὲ ϑίβιϊυϊα ποΐαυθ, Ζιᾶ8 ΠῸπ ἴδπὶ 
βιιρροβίΐα νἀθυθηΐῦ 4πᾶηὶ ἀσρΥα- 
ναΐῖα, πϑηὶ ὈΥΪτπι Ἰοσᾶυὶ ΒΙερϑβὶ- 
ἀδηηαπι, αιὰ νοΐαὶ " 85.}0].: τοῦ- 
το ὁ ἕτερος πρεσβύτης λέγει πειρά- 
ἕων καὶ χλευάζων, 58η6 ᾿ἰΥγαδὲ ΠῚ5 
γΘΥΡΙ5 βθηθχ ΡῬαιιρογίαΐθιι., νεϊαῖ 
ΘΔΠῚ, 4186 5ιιϑᾶραὶ {ιγία, τηο60 
Ἰαΐεαηΐ, ἀείηαθ Ρ] υὐϊππιοτιιπι οοαϊ- 
εἴπὶ ἸΘοίΐο δδὲ μᾶθο; νὴ τὸν δ᾽, 
εἴγε δεῖ λαϑεῖν αὐτὸν, πῶς οὐχὶ 
πόσμιόν ἐστι; οχ 4τιὰ ἱπι6]11588, 
ἰγαηβροβίϊιμι 6556 δεῖ οἱ οὐ ἴπ 
οὐχὶ ταιιξαΐιιπι τπθισὶ σγαῦα. απ|8γ8 
ΝΕΥΘΟΥ͂, Π6 Ποὺ νὲὶ αιϊάάδηι 1- 
τ 116 Ῥτοϊθοξαπη 51} α ΑὙ] βίο ρ μ816: 
νὴ τὸν Δία, δεῖ γε λαθεῖν αὐτόν. 
πῶς οὐ τότε πόσμιόν ἐστι; [πιὸ 
ἀεγοῖε ορωϑβ 68ὲ7 {ων μὲ ἰαέθαε, φψιῖά- 
γχιΐ δίτιξ ἑπ ἰδέα ἀδοογαῦ Ναϊβ 

ὁπόταν μὲν 

5010]. : 7 οτε τοπαλαιὸν οὐ διε- 
᾿, ς .Ὶ 2 ᾿ " 

βέβλητο ἡ κλοπὴ. εἶ μὴ φωραϑεὶς 
πλέπτης ὑπῆρχεν, αιιοά Ἐς, δΥτὶ- 
Ρίθηβ νϑὶ διϊαιοβ Θυαθοοβ οορ- 
8556 Οομπλίοιπι Ριιϊΐαῖ, ἂρ. 41108 
Ἰαιιάϊ ἀιιοοθαΐαν Ἰαίγοο Π8Υ1, ἰθδίθ 
Τμπο. 1, 5.; ν6] 1η 16] ]Π]σ θη 05 6850 
ΤΑ οοἀθοηο] Οὐ πὶ ΡΊΙΘΥΟΒ.» απ 1815 
ε Τιγουγαὶ ᾿πβδεϊξαΐϊο ἸΙσεθαὶ ΓΙ ΓΑΥΊ, 
αὖ δοῖοῦ οδὲ Χθποόορμοη ΠΡΥῸ 46 
γθρ. 1,8066, 9.: ᾿φιαγθηι Ταῦ ΟΠ 
ῬΥΐον Ἰοτρο γϑρϑεξα δβῖ; ροβίβϑυῖος- 
γθηὶ 7. Η. ψοββίο ρ᾽οι1556 ΤηΪΥΟΥ̓» 
11 νυϊραΐαι) Πουιπὶ βουίρίπσαιπι 
Ἰηϊογργεϊαϊο: Ἵ7γωμτι,), 1ΨΦΤΙΤι ΤΙ 
Κογμεϊπεολισιρ τρῖ ἐα8 (6562, 
“σίο τρᾶτχο ἀὰ5 σερεπ ἄοπ 77 οὐί- 
σίαπα 2 γϑοῖθ ἰαηθη Ἡ, Ψοββῖιβ ἴῃ 
ἁπτοῦ. δα ἢ, 1.: 2712 σομπεγσπαξίοτν 
ϑολεϊιοσιεδοἠα ρσωτρ ἐααάεἰξ Βίεροι- 
ἄεπιος ἀθπ σορεπινάγίίρετι 1Π)16ῦ65- 
οίσιτι ον “εδοπογ. --- αὐτὸν, τὸν 
κλέπτην καὶ τὸν τοιχώρυχον, «αοῦ 
Εχ δηϊθοβαθηῖριιβ νουρὶ5 1η16111- 
δϑηαιιπι 6558 πη ῃθηΐ. 

563. τοίνυν γ᾽ δι]. 6., ΡΥΪπιδθ 
ε84. οἱ συ] ᾳπαδθ τπισαθ δα Βυπη- 
οἰκηῖ, φαΐ οὐ βὶς γὲ Ξθοιιη ἀτιπὶ 81105 
1ρτοβ, ργοάιιοῖα ροϑβίβυϊουβ 50]- 
1804 νευὺϊ τοίνυν, 4τιὰ6 οοΥχὶρὶ 
βο]δὲ δηΐθ νοοαϊθιι. οἷ. δηποῖ. δὰ 
Βδη. 818. - ,,ἨΕ]εσαης Ἰοοι5 δᾶ- 
νεΥβιιβ δημαγωγοὺς νεῖ οΥβίουθϑ 
ΑἸ Θππ., 405 ΟΟποῖι5 ΠΟΒίοΥ 86- 
46 δα ρἈΠ]ΠΟβορμο5. αιαν5 ἀαΐα 
οοσαβίομθ ν ] ]}Οᾶγ6 δὲ Ῥουβίυι ΘΟ ΥΒ 
βο]οί."" Κα. Ἐ. πιοπθῖ, ΔἸμοαῖ5. σοη- 
βιίταϊος ἔπί5586. ἃ ϑόίομθ ἄθοθη 
ῥήτορας εἶνε ογαίογοθ, 4] οἱ ἴῃ 
βϑηδίι δὲ 1 ΘΟΠΟΙΟΠΘ 165 οἱ σοπὶ- 
Ἰποᾶα οἰνίζαι5 ἀοϊοπάογοπι ; 58πᾶ- 
ἀοχθηΐῖ, 4τια6 ΡῈ Π166 1118 οϑϑθηΐῖ; 



[Δ] ἐῶ [“»] ΑΡΤᾺΩἝἹΟΘ ΦΟΥΝΙΌ  Σ 

ὦσι πένητες, περὶ τὸν δῆμον χαὶ τὴν πόλιν εἰσὶ 

δ0ὅ 

δίκαιοι" 

πλουτήσαντες δ᾽ ἀπὸ τῶν κοινῶν παράχρημ᾽ ἄδικοι 
γεγένηνται, 

ἐπιβουλεύουσί τε τῷ πλήϑει, καὶ τῷ δήμῳ πολε- 

ΧΡ, 

μοῦσιν. 

ἀλλ οὐ ψεύδει τούτων γ᾽ οὐδὲν, καίπερ σφόδρα 
βάσκανος οὖσα" 

9 Φ- ᾿ ν 
ἀτὰρ οὐχ ἧττόν γ᾽ οὐδὲν κλαύσει, (μηδὲν ταύτῃ γε 

κομήσῃς,) 
ὁτιὴ ζητεῖς τοῦτ᾽ ἀναπείσειν ἡμᾶς, ὡς ἔστιν ἄμεινον 

570 πενία πλούτου. 

ΠΕ. 

αἰΞςβιια ἄθυθυιξ ΡΌΡΊ1ο6 ᾿μμ11118. (81- 
ϑοῃ. Βθβρ. Αἰπρη. 4, 6., Ε. δὰ 
ῬΙαΙ. ΑΡρο]. θοῦ, 10, 18.) 588 οΥᾶ- 
ἴογοβ ἰϑίοβ ἴθσε. οαρίαβϑβθ συδίϊδῃηι 
ῬοραΪ,, σα οουηπηοᾶα βθοιΐοβ, 118 
τὶ ΘΟΥΤΙΠΙΡῚ 56 Ρϑιθυθηΐαν 8} δα- 
ψΕΥβαυ 5 ΠοσιραΒημπ6, οἵ ΡΌΡΙΠΪΟΒ 
Ῥοσηΐϊοῖοβα βυϑάδθυθηῖ: πᾶ θ ΘΧΟ508 
ἔα 5θθ Ροποβ οἰνίριαβ, (ΡΙδῖ. 1. 1. 
90.) ειποβίδ. ο. ΤΊποοΥ., θα, 
ΒοΙβις, τ. 1. Ρ. 739., Ἰαπάδηίθ Β6.: 
οὕτω δὲ καὶ οὗτοι οἱ ῥήτορες οὐκ 
ἀγαπῶσιν ἐκ πενήτων πλούσιοι ἀπὸ 
τῆς πόλεως γιγνόμενοι, ἀλλὰ καὶ 
στροπηλακπίζουσι τὸ πλῆϑος. 

564, 5. περὶ τόν. εἰς τόν. 
ἀπὸ τῶν κοινῶν. ἀπὸ τῶν δη- 
μοσίων χρημάτων. 51. Ἰ)οῦν. 

566. ἐπιβουλ. τε. διαβάλλει 
τοὺς δήύτορας, ὡς δῶρα λαμβανον- 
τες παρὰ τῶν πολεμίων ἀσύμφορα 
τῇ πόλει συμβουλεύουσιν, οὐκ ἐὼν- 
τες αὐτὴν τούτους ἀμύνασθαι. 8- 
τῷ πλήϑεις. ταιλτιάϊηῖ, Ρ16}0]1» 
σοποίοηϊ. 

567. βάσκανος, αἱ βασκαίνειν, 
αἸοΙταΥ {ΥΙΡΙΙοΙϊοῦ : 1. α(6 115, σαὶ 
7αϑοίπατιε, ᾿. 6. οσα 115. ν6] νυ} 15, 
ψ6] δῖα χυδάδιη σοι] α Υαίϊο 6, 
41115 ποσθηΐ, ἴα τι 605 ᾿πι θυ Ποϊδπῦ:; 
ὦ. ἀὯ6 115, «τ: ἐπνίάοτιδ γ δὲ ἰππὶ 
ΔαάΙαγ νοῦροὸ βασκαίνειν ἀαῖῖν. 
ΡΘΥδοῦδθ (ν. Ἠδϑυοι, οἵ Ο]ο85. 
γοϑιιῦ; 8. ἃ 115, αι ογώπιιατιμγν 

καὶ σύ γ᾽ ἐλέγξαι μ' οὔπω δύνασαι 
περὶ τούτου, 

οδιγϑοΐατσιξ, τα816 ἀϊοσιμηξ, 1, 4. δεα- 
βάλλειν. ν. Τίᾶταρ. Βοβ, Ἐχθγοϊξαϊ, 
δα (4].8, 1. εἱ ποι. Νῖδσ. ν- 
βασκαίνειν. Ἀ. 1. ΟΠ γΘμαγ 5. Ῥδιι- 
Ῥεοτγίαϊθπι νοοδὲ βάσκανον, αποά 
δι τηϑ] θα ῖοδ, 8.1|564π|8 ορίγϑοξοι. Ἐ᾿. 
51. Ῥατὶς. βάσκανος. ἐχϑρή. 

568. ὅμως, φησὶν, εἰ καὶ ἀλη- 
ϑεύεις, μὴ μέγα φρονήσῃς" οὐδὲν 
γὰρ ἧττον ταὐτὰ πείσῃ. κομήσῃς 
δὲ ἀντὶ ὑπερηφανήσῃς, παρὰ τοὺς 
κομῶντας. --- 8. οἵ, 170, ταύτῃ, 
δος. ἴδηι βαρ Υρο.} 

5609. ξητεῖς ἀναπείσειν. ἱπ- 
Πητῖνο ξαξαν οὔἴδηβιιβ Π ΟΡΥ. 5οΥ]- 
Ρ5ῖ: ἀναπείθειν. 5ἱ φιϊα πιπξαμπάιιπι 
οδὶ, πιϑ]τι ἀναπεῖσαί γ᾽. απὸ ἀπ- 
οοτ8 νἱἀεαῖμῃν ἘΠΡΙ ρθη δὶ ΠΟΥ 
βογιρίιτγα ἀναπείσει. τῖδὶ ἔογἕθ π6- 
δἰθοῖα δὲ Πη8115. Π|ίογα, τπὖ 586- 
Ῥίιι5 ἑδοΐπηι ἱπ 110 οοα, 568 ἔογθη- 
ἀππὶ ἀὐρίίγου ἀναπείσειν ατιῖα 56 Υ- 
110 δϑὲ 46 τὰ ξαίισγα. --τ ἄμεινον 
οοὐᾷ. Τ)οτῖν. οἱ ΕἸρίηρ., Κι ἴῃ βομο- 
αἴθε χαοα 6] οσαμεϊιδ ναϊσαῖο ἀμεέ- 
νων. οἵ, 777. Χομορῃ. Εχρ. Ονὐσὶ 
δ, 6, 1. χρήσιμον ἂν ἐδόκουν εἶναι 
οἱ Σινωπεῖς ἡγούμενοι, Ἐ ΣῚΡ. 
Οτοϑι. 918. δυσάρεστον οἱ νοσοῦν- 
τες, Ῥμοθηΐββ. 908. δῆλον οἵ γ᾽ 
ἐμοὶ λόγοι, Μίτρα. δοϊορ. 8, 80. 
1756 ἰμρμς δέαδιέϊ5, δἴο. 

570. ἐλέγξαι μ᾽. ἐμὲ ψευδομέ- 
νην. 81. Ῥασυὶδ, Ἐπ: 9) ΘΟ ΤΟΥ δ, 
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. ἀλλὰ φλυαρεῖς καὶ πτερυγίξεις. 
ΧΡ. καὶ πῶς φεύγουσί σ᾽ ἅπαντες; 
ΠΕ. ὅτι βελτίους αὐτοὺς ποιῶ. σχέψασϑαι δ᾽ ἔστι μά- 

ἀπὸ τῶν παίδων" 

αὐτοῖς" 
αὐ ΄ ᾿ ὧν 19 

οὕτω διαγιγνωόκχειν χαλεπὸν πρᾶγμ 

λισταὰ 

τοὺς γὰρ πατέρας φεύγουσι, 
φρονοῦντας ἄριστα 

ἐστὶ 
δίκαιον. 

575 ΧΡιτὸν Δία φήσεις ἄρ᾽ οὐκ ὀρϑῶς διαγιγνώσκειν τὸ 
4 

Ἀρατιστον" 

χἀκεῖνος γὰρ τὸν Πλοῦτον ἔχει. 
ΒΖ. 

, ν] ᾿π΄ Σ δ 3 , 

ταύτην δ᾽ ἡμῖν ἀποπέμπει. 

ΠΕ. ἀλλ, ὦ Κρονικαῖς λήμαις ὄντως λημῶντες τὰς φρέ- 
νας ἄμφω, 

ὃ Ζεὺς δήπου πένεται" καὶ τοῦτ᾽ ἤδη φανερῶς δε 

γϑάαγβίεγε πὶ χπεγιαοῖ δὲ νατπιἐα-- 
χέ5, πιὸ 16. 8, 46.: 15, 8.“Ξ ΒοκΚαγᾷ. 
Ῥ. 91. δοαυ, ἄσοοι, καὶ πἴο οἵ 5661. 
νϑύβιι δὲ 1101 ἴῃ ΠΟσ ΘΈΠΟΥΘ 56η- 
ἔθη ]ασιιτι δα νου ϑαινϑηη ΡΥ ] ΟΌ] 8 πὶ 

6586. 8666. 
571. πτερ. κοῦφα καὶ μάταια 

διαλέγῃ. ἀπὸ τῶν νεοσσῶν, ἃ πει- 
ράξουσι μὲν τὰς πτέρυγας; ἵπτα- 
σϑαι δὲ οὐ δύνανται" οὕτω καὶ σὺ 
ϑέλεις μὲν ἀντειπεῖν χαὶ πειράζξεις, 
οὐδὲν δὲ ἀνύεις. 8. 

5738. φρονεῖν τινε ἄριστα 
δϑὲ αἰϊομὲ ορέξίπιθ ΘΩΡΘΤΘ. 56ῖι δοτι- 
δσωΐδεπι νοἰΐο, αἱ ἀγαθὰ φρονεῖν 
Οαγ55. 1, 49, --- Ε, 

574. ΠΥ ΉΕΙΤΗΘΕ γεοΐππι, δρίμπη, 
Πποπρβίμπι, υἱα, ΘΟμ ΘΙ ΔΘΥῚ 16Χ. ΡΥ, 
τρις ν, 

575. κράτ. λυσιτελές. 51]. Ῥαγΐ5. 
ΟΡ ἐϊπιατ , με ἐἐδϑίπειπι. 

576. ταύτην. τὴν Πενίαν. πᾶθς 
ΒΊρβί ἀθπλιπι αἀΐσοσθ, πὸὰ ΟἾγχο- 
ΤΥ ἰτι πὶ ν 1 ΠΙΡΥ]5., ᾿νίαϊε Βοηί]., 
ΟἿἱ τϑοῖὶθ ορϑθοιεὶ βδυίηξ οαϊτοτοβ. 
δ] οαπὶ ἀϊσθπάϊιπι οσαὶ σὲ δ᾽ ἡμῖν 
ἀποπέμπει. 

577. Δ Κα Κρον. γνώμαις. 
(εἰς Βουξ., 8 ρυϊπχὰβ οά., 814, 
ΥΥ. κρονικαῖς οἵ λήμη.) ἦγ. ἀρχαίαις 

διδάξω. 

μωρίαις ἐσκοτισμένοι τὸ φρονεῖν. 
[παροιμία δέ ἐστιν ἐπὶ τῶν ἀμ-- 
βλυωττούντων, ἥτις εἴρηται καὶ 
ἐν Νεφέλαις. (060. σὺ δ᾽ εἶ Κρόν-- 
ἐππος.}}] ἀντὶ δὲ τοῦ γνώμαις 
γράφεται λήμαις. λήμη δέ ἔστι τὸ 
πεπηγὸς δάκρυον, ὅπερ ἐπικαϑε-- 
ξόμενον βλάπτει τοὺς ὀφϑαλμούς. 
τὸ γὰρ τῶν γερύντων δάκρυον παχὺ 
ὃν λήμας μεγάλας ποιεῖ. σημαίνει 
οὐν τὸ τετυφλωμένοι τὲς φρένας, 
ὥσπερ οἱ τὰς λήμας ἔχοντες τῶν 
ὀφϑαλμῶν ἐμποδίξονται τὰς ὄψεις. 
8. ΝῊΡ. 926. νῦν γέ τοι ἤδη καϑο- 
ρᾷς αὐτὰς, εἰ μὴ λημᾷς κολοκύν-- 
ταις. -- Κρονικὰὼ, δαξμχηία, Ρσὶ- 
ταιπὶ Α]οιαΐαΥ αιιϑθν5 ἀπεέέῳμα ς 
ἀοίη 8 αφιιοὰ ΘΕ ΔἸ 1815 οΟ0.56-- 
416 Π5 6ϑβῖ, ἐπιεϑέέαέα, ΘΟ αι δέμ-- 
γα 7 ἘΠ. Ἷ να, Ε΄, οἵ ἀρ δο Ϊδιι-- 
ἀαιι5 Εταβηλις Αὐδρσ. Ρ. 110, Μοο- 
Υ]5, πιοπθηθ 5.7). Ρ- 300. εα, ῬΊοτ-- 
50}. ἸΙαπετὸς ὃ γέρων, Τιϑωνὸς, 
καὶ ΠΣΙΞΕ ἐπὶ τῶν γερόντων. 
Ρ]αΐο Επ γα, ο, 88. οὕτως εἶ Κρο- 
ΨΟς.γ αὐδὸ δἐμέϊμις 65.) αεἰϑο εἰοθἐ γα. 
40 5θηϑξιι χρονόληρος Ἰορ᾿αΥ ἂρ. 
ῬΙαῖ, ἀ6 δάνιο. 11} 60, α. 17. ὃ. 19. 
εα. δίεϊῃ., χαὶ οἵ. 101 ρ. 186. νἱ 8 
οἰἴδηὶ αἶγα δηποί. δα 1098, 
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εἰ γὰρ ἐπλούτει, πῶς ἂν ποιῶν τὸν Ὀλυμπικὸν 

δὅ80 

αὐτὸς ἀγῶνα, 

ἵνα τοὺς “Ἕλληνας ἅπαντας ἀεὶ δι ἔτους σέμπτου 

ξυναγείρει, 
ἀνεκήρυττεν τῶν ἀϑλητῶν τοὺς νικῶντας στεφα- 

νώσας 

κοτίνου στεφάνῳ; καίτοι χρυσῷ μᾶλλον ἐχρῆν, εἴς 

579, ποιῶν --- ἀγῶνα. ἘΠ5 
σι]ροὸ Ῥεῖορβ, Ηδβγοι]θβ, ΠΡΜἴττ5 
ἽΠ15 ΟἸΥΠΊΡΙΘΟΙ ἀβομ5 διιοίουθϑδ, 
δὲ ποπιϊπαἰίπι ΗΘΥΟΙ]65, Ἢ 
ἴὰΥ: ΤΟΥῚ ἴαηθη ἰάθπι ἐγ] 1 νῷ 

4υοα ἴῃ 6115 ποπουθηι δἰ} 1πϑὑ-- 
ἐπ5. 86 βδοϊϑηγχηΐα 101 βϑούϑ ἃ τοῖα 
ῬϑηδρΥΥΙ Τ]ονὶ ΟἸγπιρῖο Ρβύδϑοίδ, 
ΕΥ̓ ἀθηϊαιιθ ΘΧΒΈΤΟΥΙ Τονὶβ ἔδι1-- 
αἶσα, οαΐπι5 πιθηΐΐο οσοιγγ ΡῬΙΠα, 
ΟΙ. Ε 118. εἰ Ῥαιι5. 7. ρ. 345. τιη-- 
αἀ6. οἰΐαπι ἀθ ΟἸΥπρΊΔαΙριι5., ΄|86 
νοΙνθη θιι5 Δ η15 γϑαθιιηΐ., ἃ ΡΙη- 
ἄατο ΟἹ. 4, 8, αἰοίταγ: Ζεῦ, τεαὶ 
γὰρ ὧραι, 861 δ᾽αΐϑο ΔΩΠΟΥΠΊ 
Ῥουοάϊ, βδϑοσοβς {101 ΟἸγπιρίδοοβ 
ἀϑογᾶβ5 Υθπονδηΐ. --- ὅρ. οἵ. ΝΙ- 
ἴδοι οἱ α. 6. 8. Κόρκι ΠΡΕΟΥ͂ 
ΘοΥπι. ἀθ Αμίϊα1. (ΟΥὙθοοΥ πὶ 

ῬΡ. 728. 5646: 
580. δε ἔτους πέμπτου. εἴ. 

1041. Μαΐιη. σὺ. δύ. ὃ. 580, ἃ. 
ααϊηῖο αιιοαθ. ἈΠΠῸ 1πθιχθ 6Ε16- 
Ὀγαῖοβ 6556 ἰπᾶᾷος ΟἸνυπιρίδοοϑβ, 
ὭΘη10 πθβοῖΐ. να, 850. οἷ βδουϊρίο- 
Τ65 ΔῺΛχα. δΥΘΘΟΔΥΆΠΙ. 

581. ἀνε. ν]ἱοΐοτγεβ ἔν Ῥτδθ- 
σοπθι ΟἸΣΡδηΐασ,, ἢ. ΠΟΥ] Π6 
νοσαθθπτγ δᾶ φαρίεπάτπι νἱοῖο- 
Υἱᾶθ ρυϑθπιιηι. τῶν ἀϑ1λ. τοὺς 
ΦΨικ.. ΟἸγμηρίοηϊοαβ, ΟἸΥπιρΙαθ 
ν]ἹοΐοΥθ5. --- ᾿ὶ 

582. κοτίνου, οἰφαϑδέγί, ουὔιι8 
ΕΧ 01115 δὲ σαπιῖβ Θουοη88 ΠοΡαηΐ, 
ΒΥΔΘοῸ6. νοσδαῦ οὐΐαπι ἐλαία ἀγρία, 
ἀγριελαία, ἀγριέλαιος : νἱἀ6. ΒΊΠ6Υ- 
ΘΟ: ἘΤΟΥ, ο1858. γ. 5. Εἴς 05 
Ἰαιιάαΐ, ΠὨΊοβοοΥ. 1, 187.» ΤΠθορτ. 
Ηϊβι. ΒΙΔηΐ. ΟΥΟΣ Οεβοροη. 10, 86.; 
ῬΙη. Ἡ. Ν. 15 4 16. .Ἐ} 17. 18. 
νχρ. ΟΘεούρ. 9, 182., 814. ,,κοτί- 
νῷ, 561 Υδ1η0 οδἐέυοο γα οἰθαθ, ο0- 

Ψ, ’ 

περ ἑπλούτει. 

ΤΌΠΘΠ ΟἸπὶ 1 ΟἸΥΠΊΡΙ15 ν]οΐογεδ, 
εὐ ἱπᾶ8 κότινον 46 Θούοηϑ ΟἸγπι: 
Ῥίδος πϑαΥρϑηΐ Ρ8551Ππὶ ΘΎΘΆΘΟΙ 5οχὶ- 
Ρίογϑβ, δ᾽ ιὶ 46 πὶ 1π|6415 ἀρπηΐ, 
τῷ Ῥαιδϑη, Ε]186. 6. Ρ. 867... «τ 
{ Ηδυπιορθὴ6 ΟἸγιηρίοπῖοα αἱ- 
οἷα: τὸν κότινον ἐν τρισὶν ᾽Ολυμ-- 
πιάσιν ἀνείλετο. οἱ ΒΡΘΟΙΔΕ]η1 ΟἸθηι. 

ΑἸΘ6χ. ϑ χΌπΙ. 6. Ρ. 672. διὸ κἂν 
ἀγρφιέλαιος ὁ κότινος τυγχάνῃ, ἀλ- 
λὰ τοὺς ᾿Ολυμπιονίκας στέφει. τιγο- 
4π| 1110 διιοΐουθ δ τ φαῖου ΤΠΘΟΡΠΥ. 
Ἡϊβῖ. ρΡ]δμΐ. 4, 14. ᾿πῖϑυ Ἰοησαθναβ 
ΔΥΡοΥ 5 σϑξοσε ἐλαίαν (οἸδαπι ἘΥ- 
Ἰ)8ῃ 811) ΑἸμθηῖ5, ῬΘΙΠτδτ ἴῃ. θ)ε- 
Ιο; Διότινον δὲ ἐν ᾿Ολυμπίᾳ, ἀφ᾽ 
οὗ ὁ στέφανος. οὐ]ιι5 Υοὶ 68 σϑίϊο 
τὰ, ἀπο οἸθαβίγὶβ δριπαᾶαγθξ 
ἐγδοϊαϑβ 1116 ἴῃ ΕἸ146, ὩΡῚ ΟἸγπι- 
ΡΪα΄. εἴα, ὅΡ. οἵ. Ηδϑβυοῖ. εἱ Εἴγπηι. 
ν. κότινος. ποη διαϊθηάιι5 Ῥβθι- 
ἀοανυιβῖοί. ΠΡΥῸ ὅ6 τ ]Γ8}0. διιβ οι]. 
ΣΟΥ α]ι5 ἐδϑεϊπηοηΐο ἔγθεις 8.: 
οὐ κοτίνῳ δὲ, Ἰηᾳιιῖξ, ἐστέφοντο, 
ἀλλὰ τῷ τῆς καλλιστεφάνου͵ ἐλαίας 
κλάδῳ ᾿ἐστεφανοῦντο. οὐκ ἀκριβῶς 
οὖν" --- τούτῳ δὲ ἥρμοττεν ἐκφαυ- 
λίξοντι λέγειν κοτίνου. οσεἰοταηι 
50. πηοηθῖ, ῬΥΔΘΙΘΥ ΘΟΥΟΠ85 Θἰΐαπι 
ΑἸΠ15. ἀομἶδ ΡΥΘΔΘΙΠ54πι6 8. οἷν Ίθ 5 
ἰδοῖος 6556 ΗἸθυομπῖοαβ: νϑ]ΐ 1π 
ΤΊ Π Ὠ}115 νἱοῖοΥἹ σθηΐιπ) αὐ ΟΠ ΠΊ8 5, 
ἴῃ ΟἸγπιρία ααϊησθηΐαβ, 80 Αἰπο- 
ὨΪΘΗΒΙρ5 ἡαῖας ἰγϑάθσ Ρ]αΐαΥ- 
σμπι ϑοίομα ο. 93, δούθπι π|ο-- 
Ἡθαΐθ Θ]θπὶι5 Ῥγοίγθρί. ο. 9. ἀθ 
ν]ἹΟΤοΥθιι5. δἰ Β] 615 : δημοσίᾳ, παρὰ 
ταῖς πατρίσι τετιμημένων ἡμερη- 
σίοις ἀργυρίου δύσεσι: ΠΘπιοΞῖῃ. 
βαᾶν. ΤΘρίϊη. ρ. 908. (δ. 190.) εἶτα 
μεγίστας δίδοτε ἐκ παντὸς τοῦ χρό- 
νου δωρεὰς τοῖς τοὺς γυμνικοὺς 
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οὐκοῦν τούτῳ δήπου δηλοῖ τιμῶν τὸν πλοῦτον 
ἐκεῖνος" 

πανᾶσϑαι, 

στεφανώσας. 

ἌΡῚ 

φειδόμενος γὰρ καὶ βουλόμενος τούτου μηδὲν δα- 

585 λήροις ἀναδῶν τοὺς νικῶντας, τὸν πλοῦτον ἐῶ παρ᾽ 
ἑαυτῷ. 

ΠΕ. πολὺ τῆς πενίας πρᾶγμ᾽ αἴσχιον ξητεῖς αὐτῷ πε- 

ριάψαι, 

εἶ πλούσιος. ὧν ἀνελεύϑερός ἐσϑ᾽ οὑτωσὶ καὶ φιλο- 
κερδής. 

ΧΡ. ἀλλὰ σέ γ᾽ ὃ Ζεὺς ἐξολέσειεν, κοτίνου στεράνῳ 

ΠΕ. 

ἀγῶνας νικῶσι τοὺς στεφανίτας 
(4 ᾿πᾶο5 οϑὶθρουσίπιοβ, ΟἸΥΤΊρ.» 
Ῥγίῃ., Νεπλ., [1511}}.,) ΠΟΥ 
σΟΥΟΠ8 ῬΥΘΘΠΊΪ1Π1). 101 Ε΄. Α. ὙΥο]- 
ἔαβ: ΝΟ  ἸΙβϑπαὶ βαηδ ΠΟΠΟΥΘ5 νὶ- 
οἴουθιις ἸπἀοΥιπιὶ 5ϑΟσσ τι ἃ οἷ- 
ν] ΓΑ. θι15 διιῖ5 ἀβθοσοιὶῖ, 586 06 8η1- 
Ῥ] βϑῖπηῖ ἃς ΡΥΌΡΘ αἰνίηϊ, Ρυϑθο- 
Ρ6 ἃρ. Αἴβθη., 6 «αΐθιιβ νᾶ 8 
Ϊοςο. οἷξ. 1π ῬΟΙΠ Τ6ρρ. Αἰ, Ρ. 
131.“ δαγθαβ νῈ] δγρϑηΐθαβ ΡΠ16- 
145, ΡΥῸ Ρυδοπιῖο Ηθυοηΐοῖβ ἀαἴ88 
Βίογομθ, ΠΘΙΡἢ 15, ΟἸγπιρία, οοπι- 
τηθπιοσδὲ 8ρΡ. βϑοιπάιϊηι Ρὶπα. ΟἹ]. 
9, 135.. Νεπι. 10, 80. οἵ. ΝΙΙΘοΒ]Α- 
ΠῸ5 ΠΡΘΥ σουπι. 46 Απίϊαιι. οΥ. Ρ. 
720. εἰ ῬΙπάαγιβ ἃ ΠΟΡῚ5 ΘΘΥΠΊ. 
τϑαάϊει5 οἱ 1] γϑίι5. νο]. 1. ΡΡ. 
4, Ξ6ᾳᾳ. οἰΐϑηι διιγ 615 ΘΟΥΟΪ5 ροβίθα 
ἀοπαῖοβ δε56 ΟἸ πρὶ οηΐοαβ πιο- 
πϑηξ Ε΄. εὐ Μίϊε., Ἰαπἀδηΐθς Οοτη. 
Νερ. ΑΙο]Ρ. 6, τς Τουτα}]. 1, 46 
Απίπία ο. 99. Μιτεῖ. Υ. Τ,. 7, 15., 
Ῥάβοἢ 8]. ἀθ αοτγοη. 6, 90. ἀ6 οἰο- 
αϑῖγο οἵ. 939. 

δ85. λήροις. παιγνίοις. 61. Ὠ. 
λήρ. ἄνα ὃ ὥν. φλυαρίαις στεφα- 
νῶν. (759.) 5]. Ραγῖβ. ὑϑρθιὶ5 η1]-- 
Ελτι8. Ῥτειϊΐ, 4185 δἰΐαπι ΓΑ ϊη] χεώ- 

᾿ δας αἰοιιπῖ, νὰ. Ἐς οἵ, 95. 
586. ξητεῖς περ. νἱὰθ 995. 8.: 

περιάψαι, ἴσόν ἐστι τῷ προσάψαι" 

Ἀ ᾿ 3 ’ - ΟΣ ὦ. ς 2 ᾿ 8... 8, 3 

τὸ γὰρ ἀντιλέγειν τολμᾷν υμᾶς, ὡς οὐ πάντ᾽ ἔστ 
ἀγάϑ᾽ ὑμῖν 

λέγεται δὲ τὸ αὐτὸ καὶ ἀνάψαι, ὡς 
παρ᾽ Ὁμήρῳ ἐν τῷ ἐθέλεις δέ 
κεμῶμον ἀνάψαι (Ὁ ἀγ5ς. 2,86.) 
εἴο. Εν τηοηϑὲ, περιάπτειν ρυορτῖρ 
6556 ἀρροπάεγε, οἰσομχιραταν ν 6}- 
τ πειογχιίΐία., δι απιιίεεα (περί- 
απτα, περιάμματα): ἀδίπ δ ἔγαη5- 
ξουτὶ δὰ 605.) 4}] ν6] 5101 ν8] 4]115 
ΑἸ χυιατα ΤΟΙΣ ὁοπερατατιέ, ἐγιίθιμεσιε, 
ἔγι6556 αἰομτιὲ, 1 ἘΓΓΘΤΊ 4116 ΡΘΥ 61. 
ν. Χϑπορῃ. Ογτορ. Δ δι: ΚΘΗ 
15.; Μϑιιου. ϑοου, 9, 6, 18.; ΗΙοΥ. 
11, 13. 

589, --- λείπει φανερῶς ἐνταῦϑα 
ἔννοιά τις , ἀκεραία τοιαύτη τίς 
ἀκούων ἀνάσχοιτο, ἢ πῶς 
οὐκ εἴη φορτιπὸν, ἢ πῶς 
οὐκ ἀντιλέγοιτο, ἢ τοιοῦτον 
τι" ἵνα λέγῃ ἥ. Πενία, ὅτι τὸ 
γὰρ τολμᾷν ὑμᾶς λέγειν, εἰς 
οὐ ὃ ε᾿ ἐμὲ δωῖν τὰ ἀγαϑὰ, 
πῶς ἂν εἴη φορητὸν ἀκού -- 
εσϑαι; καὶ σημείωσαι τὸ τοιοῦ- 
τον εἶδος τῆς ἐλλείψεως ἐνδεικτε- 
κὸν ὃν ϑυμικοῦ ἤϑους, καὶ ἐγκο- 
πτομένης τῆς τελείας φράσεως διὰ 

τὸ πολὺ τῆς ὀργῆς. ὃ. ἘΠΠρβις Αὐ- 
ἰἶσα,, τιὸ ᾿ποποῖ Κὶ., 4αὶ δΆρΡ]θε 
ἢος ν8ὶ αιιϊΐρρίαπι ΠΝ οὐχὶ δει- 
νοῦν, φϑίπθ τπαάϊρπμπι9 νὰ, Βο5. 
ἘΠΠ1ρ5. Ρ- 801. 5641. δα, δοϊνδξ, 
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500 δδιὼ τὴν πενίαν ! 
ΧΡ. παρὰ τῆς Ἑκάτης ἔξεστιν τοῦτο πυϑέσϑαι, 

εἴτε τὸ πλουτεῖν, εἴτε τὸ πεινῇν βέλτιον" φησὶ γὰρ 
αὕτη 

τοὺς μὲν ἔχοντας καὶ πλουτοῦντας δεῖπνον κατὰ 
μῆν᾽ ἀποπέμπειν, 

τοὺς δὲ πένητας τῶν ἀνθρώπων ἁρπάζειν, πρὶν 
καταθεῖναι. 

ἀλλὰ φϑείρου, ἃ. 
595 καὶ μὴ γρύξειν ἔτι μηδ᾽ ὁτιοῦν" αι; 

οὐ γὰρ πείσεις, οὐδ᾽ ἣν πείσῃς. 
ΠΕ. ὦ πόλις ᾿'Δργοῦς, κλύεϑ᾽ οἷα λέγει! 
ΧΡ. Παύσωνα κάλει τὸν ξυσσιτον. 

590. τὴν Ἕκαάτην ἐν ταῖς τριό- 
δοις ἐτίμων τοπαλαιὸν διὰ τὸ τὴν 
αὐτὴν Σελήνην καὶ ᾿“ρτέ μιδαὰ καὶ 
Ἑκάτην καλεῖσθαι. κατὰ δὲ νου- 
μηνίαν οἱ πλούσιοι ἕπεμπον͵ δεῖ- 
πνον ἑσπέρας, ὡς ϑυσίαν τῇ Ἑπκά- 
τῇ ἕ ἐν ταῖς τριόδοις" Οὐδὲ πένη- 
τες ἤρχοντο πεινῶντες, καὶ ἤσϑιον 
αὐτὰ, καὶ ἔλεγον. ὅτι ἡ Ἑκάτη 
ἔφαγεν αὐτά. λέγει οὖν" παρὸ τῆς 
Ἑκάτης μάϑωμεν τῆς ἐπισταμένης, 
τί καλὸν, πενία, ἢ πλοῦτος αὕτη 
γὰρ ἐπίσταται, τίνες παρέχουσιν 
αὐτῇ δεῖπνα. ἄλλως. ἔϑος ἣν ἂἄρ- 
τους καὶ ἄλλα τινὰ κατὰ μῆνα τι-: 
ὅέναι τῇ Ἑκάτῃ τοὺς πλουσίους, 
λαμβάνειν δ᾽ ἐξ αὐτῶν τοὺς πένη- 
τας ἀπὸ τῶν ἱερῶν γὰρ οἱ πτω- 
χοὶ ζῶσι. 8. --α [) 6 Ηβδοαδῖδθ οοθηᾶ 
ν46 α4τι8ἃ6 ποίβν!ς Ηριηβίθσμιιβ, 
δα αἰαϊοσοβ Τιοΐϊδη] Ρ. 41. 86. οἔ, 
Βθαιιθηβ δηποῖ. δἷ 750, 

502. τοὺς ἔχοντας, αἰυνίξοεο, 
αὖ ΕπιΥΙρ. Α1ο.. 88. οἴο. νας Κ. ρ], 
Ὥοτν. δεῖπνον. ἐξ ὧν καὶ τυ- 
οοὔ τετηγανισμένου. οἵ. ΝΙΐβοΝ, 
ΑπΙαα. συ. 1. Ρ. 675., ΘΠ ῃθἰ ἀθυὶ 
1εχ. σύ. νν. Ἑκάτῃ, Σπκώταεον. 

595. ἴϊα δ ΜΜ|58.. ουτ. 8 γρύ- 
ξεις. 4111 γρύξης. Β΄. Ιην. γρύξης. 
1 Πη. ὉΥΟῸ ἱπιρούδιῖνο, πὸ Βδη. 
169., 5ορ. Ῥιμοοῖ. 1086. εἴα. 
νἱάα. ΕΣ ΑΠΤΘΔΑΙΤΕΙ; ὈΓΣΙ τ μηδὰ 
ὃτ. μηδ᾽ ὅλως. »]. Ῥαγὶδ. οἱ, 381., 
1026. 

596. ΟΧΥΠΊΟΥΤΙΠ. 5.: ἐν ὑπερβο- 
λῇ λέγει. ὅτι, κῶν πείσῃς, οὐχ ἕξεις 
ἡμᾶς πειϑομένους σοι οὐδὲ ἐὰν 
πιϑανῶς διαλεχϑείης, πείσεις ἡμᾶς 
συνϑέσϑαι σοι, καὶ τὸν Πλοῦτον 
καταλιπεῖν. 8. 

597. 8610]. δᾶ «ἔα. 819. δ, 
Ῥυΐογθηι ραγίθη (ὦ πόλις "Αργουρ) 
Βα ηι 6558 6ΘΧχ Ἐπιγὶρ. ΤΘΙΘΡΠΟ 
(ἔσαρι. 5. δα. Μ|ι55γ.), Ῥοβίθσϊο- 
χϑηι 6Χχ Μίθαθα, ΠΡ] οϑὲὶ 169. (161.) 
κπλύεϑ᾽ οἷα λέγει καἀπιβοᾶται Θέμιν 
εὐκταίαν. Βγ. ΑΥ̓δῦ, χαλ]α τ Ρ]α- 
ἕππι ἰγδηβδία 6 Μοᾶθα Ἐπιχὶρ. 
χἰβιις σαρίδηαϊὶ οὐρο, ν. 810 Κ. δά 
ῬΠποθη. 626. (2) σφίθυιπι πὶς 1ο- 
οἵἷι5 ἀοοοὶ (9), ΑΥρῖνοβ ἔιι1556 Ραιι- 
Ῥθγθβ εἴο. Ἐ᾿- ϑ.: πο διαβάλλει δὲ 
τοὺς ᾿Ἡργείους ὡς πένητας. οἵ, 
56 61ι. δημοῦ. 

598. ξύσσιτον. σύντροφον καὶ 
διαιτητήν. ὁ Παύσων δὲ “ἐπὶ πενίᾳ 
κωμῳδεῖται, ξωγρόφος ὦν. 8. ΠΘ 
Ῥαιιξοπθ Β6. οοῃἕοσσὶ Ποὺ ΤΉ 65ηι. 
78... οι. 8564. Εν: τ Ραιθοι ἔπε 
Ρἱοίου ΘΘθηῖ5. 1118 δρίδιϊβ, ἦ8 
απο ν. Εταμπο. Ζαηΐπβ ἵπ Οαἰαῖορο 
Ῥίοϊουιπι δαθοῖὶο ἸΠΡυὶς 85 ἀ6. ρῖ- 
οἴμχα νϑίεσαμα, Βοίογοα, 1694. ἢ, 
Ἐκ ατιο ΘΧΉΠ ΠῚ Ῥτόνουρ, Παύσωνος 
πτωχότερος, ῬαΙΙρΡΟΥΥΙΠιῖῖΒ: ν΄. Θα1, 
Ἡ. ν., Μίοῃ. Αρσβίοϊτιι5 ῬδΥΌΘΙ,, 
15, 76. οἱ Εγδβιλιδ Ααδρ. Ῥ. δ64.“- 
-- ξὰαξ δυπαρογράφος : να, Ατἱ- 
βίοι ἰδ ̓ηΐθσρρ. Ροδὲ, 1, 4.) Ῥοϊαῖ, 



ΠΟΘ Ἱ ΟΣιος 

ΠΕ. τί πάϑω τλήμων ; 
600 ΧΡ. ἔῤῥ᾽ ἐς Κύρακας ϑᾶττον ἀφ᾽ ἡμῶν! 

ΠΕ. εἶμι δὲ ποῖ γῆς; 
ΧΡ. ἐς τὸν κύφων᾽" 

ἀλλ᾽ οὐ μέλλειν χρή σ᾽, ἀλλ᾽ ἀνύτειν. 
ΠΕ. ἢ μὴν ὑμεῖς γ᾽ ἔτι μ᾽ ἐνταυϑοῖ 

: μεταπέμψεσϑον. 
605 ΧΡ.τότε νοστήσεις" νῦν δὲ φϑείρου" 

κρεῖττον γάρ μοι πλουτεῖν ἐστιν, 
σὲ δ᾽ ἐᾷν κλάειν μακρὰ τὴν κεφαλήν. 

ΒΑ. νὴ 41 ἔγωγ᾽ οὖν ἐθέλω πλουτῶν 
εὐωχεῖσθαι μετὰ τῶν παίδων, 

610 τῆς τε γυναικὸς, καὶ λουσάμενος, 
λιπαρὸς χωρῶν ἐκ βαλανείου, 
τῶν χειροτεχνῶν 

καὶ τῆς Πενίας καταπαρδεῖν. 

ΧΡ. αὕτη μὲν ἡμῖν ἡ ̓ πίτριπτος οἴχεται" 

ἃ. 

ἃ. ῬᾶΓ. 

γ. π 

8, 5. 41 ΠΟΠΊΟ ὈῬΔΙΡΘΥΥΙΠ1115 ΟἸΠῚ 
ΟΡΡοπ δία ΑΥ̓ΡΊν18, ἀρραγθξ, [ιο8 
πη διαβάλλεσϑαι ὡς πένητας, τιῖ 
Ὠατγαὶ 5. δὰ 597. πθὸ ρτυοίθοϊο 
εγαῖ. σποα ργχγορίθυθα 6085 ἰσυϊ66- 
τοῦ Οὐμΐοιβ, συ ἔπ γα δὲ ΘΟ η- 
ΤηθΥοῖο “Πογθηΐθβ, 50] 5πι6 Τι866- 
ἀδοθηιοηἹδ ἀθ Ρυϊποίρϑίι ΡΘ]οροη- 
ποδὶ Ὀοποθάθηίθβ ἰηνϊΐζος. νἱᾶβ 
ΘΙΧΑΡ. 8, 6., εα, ΤΔαοΠ 2, 9. Ρ. 
208., ΝΊΓΒΟΒΙ Αμέαιι, ρου. 1. Ρ. 991. 

599. τί π. τλ.; φμίά πι6 7163 
- Ραιιροτίαϊ πηϑιιθπ τ ογϑέ, 
Π6., 851 Ρ]αἴ5 ΟΠΥΘΠΊΥ] οροΥϑ νὶ- 
5.1} ΥΘοθρ βϑοῖ, ρ58 6) θθίαυ οΧ 
δδγζο Αἰΐίοο. ἔουπια τί πάϑω; 
ῬΥΪΏγτι5 5160 τιϑι15 δὲ Ηουη, Ογ58. 
5, 465... τ] ᾿πίουρυθίδιο δα]θοΐα 
Ἰθρίεαν τί νύ μοι μήκπιστα γένηται; 
οἷ, 101 299., ΤΠΘοοΥ. 14, 8, 94. Ἐ. 
οὗ, ϑορῇ. Οδα, 6. 187... ΤΥδο.991. 

600. ἔῤ ῥ᾽ ἐς Κόρ. οἴ. 8390. 
601. ποῖ γῆς εἶμι; ποῦ (ποῖ) 

πορεύσομαι; 5]. Ἰ)οτν. οἵ. Μαιν 
δΥυ. δύ. ὃ. 504, 8. Ε, Ἰαιιάαὲ ἄπειμε 
70. οὐ Αββοῦυ]. ϑορῖ. ο. ΤῊ, 1076.. 
Ῥαυϑβ, 851. σθαι. , ὋΡ1 διΐαγα δα- 
ατῖα Ἰοραμπίαγ, ποῖ γῆς, Θοάθηι 
πιοηθηΐθ, τὸ οὐδαμὴ Αἰγύπτου 

ἈΒΙΒΤΟΡΗΛΑΝΕΘΒ . 

Ηεγοά, ὃ, 43.. φμο ἰοοὶ ἀρ. Οἰο. 
δὰ Αἰΐ, 6ρ. 10. εἴς, οἵ, Μίδί. 1: 
1, δ, 818.. 857. 

607. Ε.: -- κλάειν μακρὰ 
τὴν κι. νἱάδτιν ργορυῖθ ἀβ 1ϊ5 αἱ- 
οἴμη 6556, 4π| σΟ]ΑΡ 5. οὖ Ριρ 5 
σαθβὶ οϑριιΐ νει θη ου δὲ δου ου 
(μακρά: ν. Ἐφο]65. 4925.) ἔδβηῖ; 
ἀδίημαθ ἰγδηϑίαίαπι δὰ 605, «αιι 
ΟὨΤΗΪηΟ ΤΟΥ α5 διι88, θϑβῆιθ 
ϑΎανε8 οἱ ἱπρϑηΐθβ, ᾿πσϑηξ. --- 56η- 
5:15: ργαφδίαξ τι αἴνίξοπι 6556) ἔξ 
γχπϊδογαπι δὲ Θχιίοπι. --- 

610. βθαᾳιι. λοῦυσ., Ἰοΐι5, δηΐθ 
ΠΟΘΏ811, ΤΟΥ͂Θ νΘίΘΥΙΠΊ, 9910] τι1-α 
δορδηΐαῦ Ο160. 60 βρθοίϊδῃηξ νϑεύρα 
λιπ. χῶρ. ἐκ βαλ.: παπὶ λιπαρὸς 
δὲ Ὠἱ1ατι5,. ἩΣ6η5 (ο]60).“ --- Ε᾿, 
χωρῶν, ἐρχόμενος. 51]. Τουν. 

612. τῶν χειρ. νἱάρ 599, ορὶ- 
Σοχ εἶῖνβ δρυύίοοϊα, 18 6π6 ΡΘΙΡΘΥ» 
οἱ ἴρβθ δᾶμιο ἔιθγαὶ Β]6ρ5. 

618. κατ. καταφρονῆσαι. 951]. Ρα- 
τἶβ. ορροάογε Ῥαιιρογίαι!. οοπξε- 
συ 11π|4 ΗοΧχΑΏΣΪ 881. 1, 9, 69. 
νῖτ’ τι Ομγεῖς ὕμά οὶ ορρθάθγε " 
πὶ να, ΗδΙπαογῇ. οἵ ΤἴΣΥΡΡ. 

614. ἡ ̓ πίτριπτος. νἱάς 275. 
81]. Ἰ)ογν.: οἴχ ρας ἀπῆλϑεν. 
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ΑΡΙΣΤ ΧΝΟΥ͂Σ 

ἐγὼ δὲ καὶ σύ γ᾽ ὡς τάχιστα τὸν ϑεὸν 
ἐγκατακλινοῦντ᾽ ἄγωμεν εἰς ᾿Δσκχληπιοῦ. 

ΒΖ. καὶ μὴ διατρίβωμέν γε, μὴ πάλιν τις αὖ 
ἐλθὼν διακωλύσῃ τι τῶν προὔργου ποιεῖν. 

ΧΡ. 

620 

παῖ Καρίων, τὰ στρώματ᾽ ἐχφέρειν σ᾽ ἐχρῆν, 
αὐτόν τ᾽ ἄγειν τὸν Πλοῦτον, ὡς νομίζεται, 
καὶ τἄλλ᾽, δο᾽ ἐστὶν ἔνδον ηὐτρεπισμένα. 

616. ἐγκατ. εἰς ᾿᾿σκληπιοῦ. 
οἵ. 407. εἰς ᾿4σ6κλ. τὸν ναὸν δη- 
λαδή. 61. Ποτν, Ῥατγίς. τὸν ἐν ἄστει 
λέγει. ̓ Δσκληπιόν" δύο γάρ εἶσιν, ὁ 
μὲν ἐν ἄστει, ὃ δὲ ἐν Πειραιεῖ, ἢ 
ἐν ᾿άχάρναις, ὥς φασι. 8. Ὑεηι- 
Ρ᾽απι ὩΥΡαππηι ἴῃ να, 4186 ἃ 
1μθαῖγο δα αὐοθπὶ ἕογεθαῦ, 1η16111- 
δῖ Ε᾿; δἰΐθγαπι ἴῃ Ρίζϑθο Βοῖβ- 
Βοηδα, 8ρ. Ε΄. Α. Ὑγο1. Απδϊθοί. 
Π|ῖ, ρασί. 8. Ρ. 82. πγρϑὴὶ πηθηὶϊο 
ἮΣ δρ. Ῥαιιδδαηίαπι 1, 21, 92, οἵ. 
651. 

617, 8. καὶ μή. ὅρα μὴ ἀργῶ- 
μεν. 51. Ῥατῖβ. οἵ. Μαΐίεῃ. δγ. δ. 
ὃ. 520,4. πάλιν τις αὖ. ἐκ παρ- 
αλλήλου. 8]. Ἰ)οτν. οἴ. 25. τῶν 
προῦ θγου. τῶν σπουδαίων, τῶν 
ἀναγκαίων. ΕἸ. ῬαΥΊ8. τὰ προὔργου, 
Ϊ. 6. τὰ πρὸ ἔργου, Ε΄. ΡγοΟρτΥὶδ 
αἷοὶ πιοηθῦ ..6ώ, ας .7αοίεπάα 
δα7ΓΣ αΤἹὲ6 ίέατι 765 τρδᾶ ϑιδοίρτα- 

ἔμ δὲ Πα: αἰ πιιριΐαα βυαΐ τὸ ἔρ- 
γον, 68, 41186 δ 18 ΠΡ 5. δσθη- 
ἀὰ βιιπὲ, τὰ προὔργου (ν, Οτὰ8 
ΜΙθβίμ ἀρ. Εΐγηι. ν. προὔργου) : 
ἀοΐμαθ δώ, φμαδ διεῖιὲ δοτια, μέξἐϊα, 
χιδοοδδαγία: Ὡᾶτὰ Θ᾽) Ἰ5ΠπΊΟ 1 διιηΐ 
θα, 4186 ἃπῖθ ὑϑπὶ δἰϊχιιατι ἔδοὶ- 
Θηάα βιιηῦ, ἴα τι γθὸ5 'ρβᾷ 81ὴ86 
115 βιιδοῖρὶ ΕΝ οἔ, Ἠεβυο. ν 
προυργιαίτερος. ἢ. 1. τὰ προὔργου 
εεὶ εἰθαιϊπιοίο ΡῬΙᾺΣ πὸ ἐοπιρ πὶ 
ΑΘβου]αρῖ], φασπι ἔργον ΟΠτθη]ὶ 
εὐ ΒΙορϑιθπιὶ δὶς υὙϑϑυϊταἰλο Γτιπλ}-- 
πππὶ ΘΟ] ΟΥτπι Ῥ] αὐ. οἴο. Εἰ σαῖ- 
ἄδηι πϑιιὰ βοῖο, δὴ δἰΐθμα ἰδ ΡΥΪΟΥ 
Βαγπι Θχρ Ἰρατίοπαπι, πθ66 διά 
ΒΟΏΘΗΣ ν θυ τὰ προὔργου αιιᾶπι 
τὰ ὑπὲρ ἔργου, 1. 6, {πᾶ6 δἰίοιι- 
Ἶ115 ΓΤ ὶ οἴποιθη δα οοπαιιοιπῦ ; τὐὐϊ-- 
ἴὰν δἶνθ πιϑοθϑεαγία δα ϑϑχῖὰ ΟἹ 1- 
πθπάβηι: αι]86. δἰ σαὶ Ποαιίο Βα]ι8 
ΒΥΔΘΡΟΞΙ ΙΟἢ18. χαγίοσ ααϊάρηι οϑβῖ, 

Πουν. προ ἰβπῖθ 1ππδι αΐα. 
διακωλύσει. 

619. παῖ. δοῦλε. 61]. ῬΑΥ15. 51Π}]-- 
11 δθιιδιὶ ποβίχαϊθα αἀἸσπηΐ Βωγδοῆο, 
ΕΥ̓ΑΠΘΟΘΆΠΙ βάγροσι, Εἰς. τῷ στρ ώ- 
ματ᾽. οἵ. 407. ,,ἐκφέρειν 6 ἀοπιο 
χηθ8." ἢ Ἐ, 

690. ἀγ ξεν, ἄποογθ ἴῃ ἐθηηρ]ιπὶ 
ΑΘβοα]δρΙ!. ὡς νομίξεται, μὲ 
Ἱπογῖδ 6δὲγ τα 5ο]εὲ ΠΘΥῚ δορυοῖϊβ. 

621. ΣΝ καὶ τἄλλα Ῥθηάεγθ 
Ραΐο ἃ νοῦ. ἄγειν, 1ἴὰ δ Βοσ 78πὶ 
510 1Ἰάθηὶ χαοα φέρειν, 72Ξτε, ροτ- 
ἔαγθ. ἈΘῺῚ ἄγειν οἴίαπι ΔΡ ΗΟπΊοσο 
ἀ6 ἀψύχοις αἰεὶ. σομπῖτα ΟΥϑηι- 
τ] δ ]σοΥ πὶ ρΥδϑοθρία ἀοομ ϑοῦγα- 
ἄεγ, δὰ Μαββδιμὶ Ρ. 198. 5θαι.- 
βδαξ διΐθηι ἡπξώς ἴθ ἄομιο ΟἾγ6- 
ΤῊ ραταξα, ϑρρϑγαΐα, (ηὐτρεπι) 
δα δὲ ρμίωσοπέαο. νἱὰ8 655. 566ιι. 
Β᾿, ῬΡοβὲ διιὴς νϑυύβιιπὶ ἴῃ 8 6αᾶ. 
ῬΥΪΠ5 Ἰορίασ ΧΟΡΟΥ͂, αιοᾶ 
Ἱπηϊΐϑτιιβ ϑϑὲ Ποῦγαθαβ. Βτ.: ΧΌ- 
ῬΟΣ. (λείπει ἡ τοῦ Χοροῦ (δή.) 
ξ...517..; 7205: θθι., ,954. 8.: 
σημείωσαι ἐνταῦϑα, ὅτι δέον χο- 
ρον διὰ μέσου ϑεῖναι, μέχρις, ἂν 
ἐκεῖνοι ἐς ̓ ᾿σχληπιοῦ ἐλϑόντες ἀνα- 
βλέψαιεν τὸν Πλοῦτον, ὁ δὲ πα- 
ραχρῆμα τὸν Καρίωνα εἰσφέρει 
εὐαγγελίξοντα τοῖς γέρουσι περὲ 
τῆς τοῦ Πλούτου ἀναβλέψεως. 
ἐποίησε δὲ τοῦτο οὐκ ἀλόγως, ἀλ- 
λὰ τῇ τε τῆς νέας κωμῳδίας συνη- 
ϑείᾳ, ἐν τὴ αἱ παραβάσεις ἑπαύ- 
σαντο, ὡς προείρηται, καὶ ἅμα 
δεῖξαι βουλόμενος, ὡς ἄρα τάχι- 
στὰ πάνυ ὁ Πλοῦτος ἀνέβλεψεν. 
ΑΥ 1416 σοῃβιϊπι ᾿πδρέπτι {ι 55 εἴ, 
πθάαθ ΑἸ ΠΟ μη βίιηιὶ 510118 οἤιιρὶ5. 
βοῖ, Ἰϑομπαίιιβ δύριαηθηΐο Αμασαθ 
ὙΤεγθηΐ. : Εδὲ ρίξω αἰξεπὲθ ἀπεχπετ- 
αὐἀνυογέοτιάμπι»γ μὲ δὲ φμαπάᾶο 566- 
πᾷ νασμα δὲ αὖ οπισιξδιες ρεγϑοτιΐϑ 



ΝΠ ΘΥ Τ ΟΞ 

μὲ ἐπ εα ΠΠΟΒῸΘΒ ΨΕῚ, ΤΙΒΙΟΕΝ 
αμαϊγὶ ροδδοίε; φιμοά οὐπεὶ ντθγίπιμδ, 
ἐδὲ αοἴμπι 6556 Μπίέωπε ἀφϑειπμ5 
ἀρτιοδοῦτε. ἥταθ σὑεῦρα ἱμίερσε- 
ἔδηβ νυἱσ ἀοοιϑβϑίπιιις Ὁ. Α. Β. 
ὙΥΟΙΗς. ἴῃ αἰϊςβογίαϊζίοπα 1. ἀ6 
ΘΔΟΙΡιι5 δὲ βοθηΐβ ἃΡ. Β]διΐιμι δ 
Τεγθηΐ., σιδηι αἸββοσί, ΟΡ 6 η86 
εὐϊαϊξ 4. 1818., ραρ. 10. .δὲ6 {|601- 
οἷπθ,Ἰπ 4110, 7, 188 ἀ1ο1: ΟΥ̓ Π1ᾶ- 
ἐϊοιιβ ΤΠ ΘΥ δοίιτ δὲ δοΐιιπὶ σα θηΐθ, 
68, ἀτιαμπειπι δααΐϊάθηι βαπίϊο, δᾶ 
ΒΟ ΟΠΊΔΠ05 ΡΑΥΙΟΥ δία δὰ στᾶθοοβ 
Ῥογιϊηθπὲ, δα θὰ σύδθοδθ οοπιοθ- 
αἴδθ ἐθιηρουύβ, ααρη5 ΟΒοΟΥ 5 ο065- 
βανουδῖ, "" οἱ ρᾶρ. ϑά.: 37} ϑιια50}Π| 
δηΐπὶ πὴ] Πάρ6ο, ἀρια Πο5 ατο- 
4116, Ροβίᾳιιαπι Ολογὲ ἰιϑδι1ι5 ο6558- 
νεζδῖ. 1η σομπηοθᾶϊα σδηἑπὶ γπμ8ῖ- 
οατπα (αὐλητὴν) οἱ δαϊεαξίοπιοπι ᾿πὶδ τ 
δοίτι5 Ἰπτουοθββίββα; 1ἃ απο ]]οοΐ 
ΕΧ Ἰοοὶβ Ἰἀομπθὶβ ργόραῦθ πο Τ6- 
Οἴβοη, 5815 [απ] Θ ἢ ΘΟΠΟΪΠα] ΡΟ558 
Ἰαᾶάσο 6χ δηχίθίαίθ ΒΟ ΔΗ ΟΥΙΠῚ, 
418 ἔεσε 81] 15] Ουδθοουύμχ διιοῖο- 
τ]ΐαΐθ ἔγΘΙΣ οὐπὶ 1π ΔΥΠΡι115. {ἴπ1Π 
ἴῃ Ὑ6 βοθηΐοα ᾿πϑιϊζιθσθ δι θρδηΐ, 
εἰ ἀεἰπαθ εχ 1ρ515 Ἰοοὶβ εἰ Ποηδίϊ, 
«πὶ λοόγαώπι οἱ Τιδιοίσιετπ ΔΥ οἴ 1551Π18 
Ἰμίου 586 Ἰπηρὶῖ, αα5: ΔΙῸΥ 6]116- 
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ταιτι Ἶ8ηι ἀρια ΟΥδθοοβ θχοθροσῖ, 
εἰ ΕἸ τ}, φαὶ Μοπδηάγσιπι Ολο- 
γὸ Δ ϑΕΠι1556 γοξεσέ, βοα ἴΐα, ἕξ 
675 ἰοομπι χοϊφιοτῖε. σθιθυατη 8]1- 
ΤΕΥ ἀ6 βαάθῃι γὰ ἰοαιΐταγ ΨΥ Ιοη- 
88 ἀοο ϊββίπλιι Εἰομκίαοας, 46 γα- 
τηδΐθ σοηλο0 βϑίυσ. Ρ. 72. οἱ 78." 
Ηδθο 1116 ρυοβδθη του. οἵ, Βδιιϊ-- 
ΒεΥῚ αἰβριΐ, ἀ6 4 δϑίδιθιιβ σοὶ δοθη, 
ΔΡ. νοῖϊξ, Ψίμηαυ. 1798., ρα. 95. 
δηηοῖ, Η. ψοββίιις ἢ. 1.: .,501116 
αἴθ Ζεῖξ ἀθῃ Τθῃ]θη θη ΟΠοΥρε- 
βαρ σ ῦ]σὺ ΒΡ θη 2 ὙΑΠΥΞΟΠ ἢ - 
ΠΙΟΠΟΥ 151, ἀοΥ ΠΙΟΒίοσυ, ἄθη Κατρ- 
Ποῖ ἀοὺ Οπούδρϑῃ Ζὰ βομυνδοῦ τη- 
Ἰουϑι {26 [{πουτπξ οἰΐϊαηι δϊαθ 
οδιιδᾶθ Ομ τθηα, ΟΠοσὶ Οοπιϊοὶ. 
Ἠοτϑί. Ἀ. Ῥ, 2883.: δὰ δδὲ αοοερέα, 
Ολογμδφο Τασρίέον οδείομΐε δμδίαξο 
7μτθ πιοοεπαϊΐ, ὉΔῚ νἹ44. ᾿ἱπέθΥρρ.; 
ΟΟ]]αῖο σα. Α, Β. ΥΟΙΣΗΙ 1156110 
Ἰαπα, ρϑρσρ. 5. 566464.}, 5ΒοΒσΙΕΡ 1ῃ πὶ 
ΒΑΥ πἰομῖ, 16 Πϑιιοσ 465 σθβδηρ8 
ΕΥΓΆΠ]τ6 νοὶ εἰ ἀμ] ΟΠΟΥ ΤϑηΣ 
16 Ψ, 991., οὐδὺ οἷ Ρε]!θρῖρες 
ΜοΙΚβΙΙθα: νῦῖδΒ πδ8η ἀοΥρ] ΘΙ σῃ θα 
δι ἢ ἴῃ αἰθ ΘΟ μδα5ρ1616 νοη 588Κ1- 
ΒΡΘδΥΘ πᾶ βϑίμου Ζ6᾽ σθῃ 5561 
εἰηροξιρὶ Πηοῖ.". 

ΒΟ 



ΚΑ͂ΡΙΙΝ. ΧΟΡΟΣ. ΤΎΥΝΗ ΧΡΕΜΎΥΖΟΥ. 
ΠΩΟΥ͂ΤΟΣ. ΧΡΕΜΥ͂ΖΟΣ. 

ΚΑ. {2 πλεῖστα Θησείοισι μεμιστυλημένοι, 

629. ρῥ]θύῖχαβ ΠΡΥῚ Θησείοις, ἀτι- 
ΥἹΟΥΘ πιοῖγος 9. Οδη αρυ Ί θη 515 
ΤῊ 816 ϑησείησι (ϑησείῃς Ῥτο ϑητεί- 
αις), 1, 6. Ἰπΐθυρυθί 8010], “πιηΐ, 
μισϑαρνίαις. Ὁ: ὃ ϑεράπων ἔρχε- 
ται ἀπαγγέλλων τὸν Πλοῦτον ἀνα- 
βλέψαντα. Θησεῖα, (Θή σ εια) ξοο- 
τὴ τελουμένη παρ᾽ ᾿ἡϑηναίοις. (ιε-: 
τὰ γὰρ τὸ χαρίσασϑαι τὴν δημο- 
κρατίαν τοῖς ᾿᾿ϑηναίοις τὸν Θησέα, 
“Μύκος τις συκοφαντήσας ἐποίησεν 
ἐξοστρακισθῆναι (ν]ὰ. 6. 6. 8. 
ΚΟρΚΙ Οφϑοιξαοῦ. ἀθγ Οτ. Ῥ. 59. 
80.) τὸν ἤρωα᾽ ὁ δὲ παραγε- 
ψόμενος εἰς ΖΣκύρον διῆγε παρὰ 
“Λυκομήδει τῷ δυνάστῃ τῆς νήσου, 
ὃς ξηλοτυπήδας ἀναιρεὶ αὐτὸν δό- 
λῳ. ᾿ἀϑηναῖοι δὲ λοιμαΐξαντες, καὶ 
κελευσϑέντες ἐκδικῆσαι τῷ Θησεῖ, 
τὸν μὲν “υκομήδη ἀνεῖλον, τὰ δὲ 
ὀστὰ μεταστειλάμενοι καὶ Θησεῖον 
(Ρδιιβδη. 1, 17. οἰκοδομήσαντες, 
ἰσοϑέους αὐτῷ τιμὰς νέμουσι. δια- 
νομαὶ δὲ καὶ εὐωχίαι τοῖς Θησείοις 
γίγνονται. ταῖς δὲ ὀγδοαις τὰ Θη- 
σεῖα ἤγετο. ἑορτὴ δὲ αὐτῷ ἐπετελεῖ- 
το. ἐπειδὴ αὐτὸς συνήγα) "8 τὴν 4τ- 
τικὴν, πρότερον σποράδην καὶ χκα- 
τὰ καμας οἰκουμένην. 9. αἱο 8, 
Τηθηεῖβ Οἰ]ιιξαιθ [564 ΤΠΡΥΊ 15 
ῬΥαμθρϑίοηβ, αιδτιϊ Ψν6] αυΐηιὶ 
ΤΠΘΠ515 Αἰἰϊοὶ; ν]α. Βιυιεπιαηη. 8ρ. 
Τά θ᾽ θσιιπὶ ΠἰρΡΥῸ ρουτη, Πδέοσ. ζ7γι- 
ἐεσϑιμολμσι τι τον αἰ. αδίγοσι, Βοοῦν- 
αοὐἠξ. αδγ «Αἰεὶ Ῥᾶρδ. 883. 56ᾳᾳ.] 

ΠΣ ἘῸΝ 

Ατμθη. δοθυπηΐ ἔθϑξιτι, 618 ΤΠ - 
δδι15 416 8. ΗἩβοδίοι δθοηῖβ (Π|}}} 
[ΡΥΙΠῚΪ Ἰπ 6515 ναίεις δπηὶ ΑἸΤΕΙ͂, 
4Ὲ1 Ἱποῖρὶθραὶ οἶγοα δου βίτε, δθϑεῖς 
να; νἱα. Βιυιέπιδην, 1. 1. Ρ. 888. 
ΤτοθΖζθηθ, Ὀρριὰο ΑΥρο]α!β, νϑ- 
ὩΪ Αἰμοπᾶβ; αΙΑΡΥΟΡΙΕΙ 580 Υ]1- 
ΟἾ1Π1, 4πὸ Πομπογδίιι5 δὲ, δρρεὶ- 
Ιαἴαπι οεὲ ογδόδεον. ν. ᾿Μϑιτε. 
αταθο. ἔοσίαϊα ν. Θήσεια Ρ. 166. 
οἱ ἴῃ Ὑλμεβθο. α. 81. Ρ. 183. 5664. 
Ἐχ Ε΄ οἵ. ἩϊοαοΥ. δ1ς, 4, 64., ῬΙαι. 
ὙΠδΣ. ος ἅς εἴα. -- μεμυστιλη- 
μένοι. (5]ς.) ἤγουν εὐωχη μένοι, 
ξωμὸν ἀρυσάμενοι ἄρτοις κοίλοις, 
καὶ μυστρία (φοο ] θαυ ]8) μιμουμέ- 
νοις. ὅϑεν καὶ τὸ ὄνομα τοῖς μυ- 
στρίοις, οἱονεὶ μυστλίον τι ὄν. ἐν 
ταύτῃ δὲ τῇ ἕορτῇ πάντες προῖκα 
ἤσϑιον ἀϑάραν καὶ ἄλλα τινά. ἄλ- 
λως. ὃ “κοῖλος ἄρτος μυστίλη καλεῖ- 
ταὶ; ἤγουν ἀϑάρα᾽ ἐν γὰρ «τοῖς 
Θησείοις ἀϑάραν ἤσϑιον. ὁ δὲ 
νοῦς" ὠ πολλὰ ταλαιπωρήσαντες 

καὶ εἷς οὐδὲν ἑστιαϑέντες, νῦν δὲ 
εὐτυχήσαντες. 8. Ετίαπη ῬΟ]]Χ 6, 
87., πιοηθηΐϊθ 80Ρ.: μυστίλη μὲν 
οὖν. ἔστι φωμὸς κοῖλος εἴο. 1 6π- 
4116 βϑῃ θηίθβ Ρ]θυΐιιθ οὐμη65 11- 
ΒγαΥ, ΡῬυοθαπιριι5 ΘΥϑημπηα οὶ 5 
αἰχιιθ δαϊζουθιι5., δου ρϑοσαηΐ μξ- 
μυστιλημένοι, νεῖ, οὐ Θχαγαῖο ῥ΄Ὸ 
νυν, αὖ ΠΟΥ βοῖθὲ, μεμοιστελημένοι. 
Ὁ ἰδηιθη ΠΙΡΥΣ δὲ ϑιιααβ μεμιεστῦ - 
λημένοι, ΑἸϊὶ αἰϊάδηι μεμεστυλλῆ - 
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γέροντες ἄνδρες, ἐπ᾽ ὀλιγίστοις ἀλφίτοις, 

ὡς εὐτυχεῖϑ᾽, ὡς μακαρίως πεπράγατε, 

025 ἄλλοι ὃ᾽, ὅσοις μέτεστι τοῦ χρηστοῦ τρόπου! 
ΧΟ. τί δ᾽ ἔστιν. ὦ βέλτιστε, τῶν σαυτοῦ φίλων; 

φαίνει γὰρ ἥκειν ἄγγελος χρηστοῦ τινος. 
ΚΑ. ὁ δεσπότης πέπραγεν εὐτυχέστατα, 

μᾶλλον δ᾽ ὁ Πλοῦτος αὐτός " ἀντὶ γὰρ τυφλοῦ 

080 ξξωμμάτωται καὶ λελάμπρυνται κόρας ̓  

᾿ἀσχληπιοῦ παιῶνος εὐμενοῦς τυχών. 
ΧΟ. λέγεις μοι χαράν᾽ λέγεις μοι βοάν! 

μένοι, αυοτιπι ἡΠι4 μρτοβανὶξ Ἡ, 
ἀοτνδηβ. ἃ μίω (πείτιμο φογιο (10); 
μιστὺς, μιστύλλειν (οἶνος ἐπὶ Ρατ- 
ἐθ5 εἰϊδοίπι6γ6): το 511 μιστύλη, 
Ρδηΐς ἔγιιδέαπι οαναίητ, 4110 785- 
συ] Πδιυγίδηῖ, ἀοὶπᾶάθ δοοἢ- 
ἰθασ, δ εχ 6δὸ μιστυλᾶσϑαι νοὶ 
μιστυλλᾶσϑαι, 7ωβομίμτα λαωτῖτε 
ώσεο ρμαπὶδ, πο οπιηΐπο 7ώ- 
δϑομία ϑδμανίθγ δοχῦθγθο. εἊἰοίϊοαξθ 
οοτινίυατί. 568 Ὑϑοῖθ ποίϊοπϑηι }1-- 
ΞΟΠ 1π ΠΟ γΕΥΡῸ ὙΘαπγοΥα πὶ 
νἱἀδῖιν Ἐς, Ῥαΐῖο ἸρΊτισ , (6 ̓ πχαΐε, 
»μεριστυλημένους 6558 605. φιΐδιιδ 
σρμροϑίξαθ διιγιξ σαΤΤι65 τπισχιμεϊδϑοῖπιαδ 

εἰϊσδεοίαα. πᾶσ 1. Ἠδβυομ. (δα, 
Ζοπϑυ. 16χκ. 1, 93. ρ. 1368., βγη. 
δα 1|644. 1, 465. Β.) μιστύλλειν 
(Ηοιη. 1]. 1. 1]., 11, 9, 210. εἴς.) 1η- 
τεγρυθίαϊυ νουθὶβ τέμνειν, κόπτειν, 
μερέζειν, εἰς μικρὰ διαιρεῖν κρέα 
εἴς. δὲ αι θη 8 μεστύλλω ρΥταθ- 
ἴον. Ῥᾷ855. δβὲ μεμιστυλμόνος: ἴδ- 
γη6 ποῖ ΘΌΠοττεῖ, Ατἰἰσοβ ῬΤῸ 
μιστύλλειν εἰΐαπι μιστυλλεῖν αἰχῖ5- 
86. τὲ τυπτεῖν ῬτῸ τύπτειν, χαι- 
ρεῖν ῥτὸ χαίρειν. 3. πες δἰ γηϊοϊορῖα 
δ αϊοῖε : ΔΤ 8 μεῖον Θ5ὲ βιιρθυ]αΐ. 
μεῖστον, δὲ δὴ πὸ ἀιποίμπμ δὲ νυ. 
μιστύλλω 6ιι μιστυλλέω, ταυϊαΐα 
αἱρμέμοηρο εἰ 1ἢ ἐν. ὃ [πποπθηΐθ 
5601, Ζαπ|.} ἃν ἀρείων πὶ ἄρι- 
στος. ῬΟΥ͂ΤΟ “πιτὴ Ρϑιραῖος ΤΠ6- 
5615. ΘΧΆΙΠΔΥ ΑΙ: ΘΡῸ]15 Ἰορσδηζιγ (ν. 
Μδοιιγβ. ΤΠ6ς. 91. Ῥ. 195.), οΥθαϊ- 
Ὀ1}6 εϑὲ, 115 ϑρροβίξαβ ἔμι556 σϑ]]- 
4185 νἹουπδυασι, τῷ 1ὼ 8}115 
ΘΡᾺ]15 58 οΥ ἢ ΘΑ] θιι5 ; ἀθηΐαιθ αυασα 
οοιποάδίαγ ραμΐδ ον οαγη6, ἂρ- 

ἄἀο. 

Ῥαγθῖ, πᾶς νϑΥθὶ Ἰπιουρσ εἰϑεῖο-- 
᾿θπὶ 8] ΝΥ} οἰΐαπι ψευθὶ5 ἐπ’ 
ὄλιγ. ἀλφίτοις, ἢ. 6. οὑπὶ ρϑηΐ- 
Βιι5 τηϊη αἰ 551 πιῖ5. οἵ, Ποῖ. δᾶ 
Τιιοΐδῃ. 2. Ρ. 829. (ἐπὶ εδὶ, σα, 
οαππ9 ττῷὸὸ πῸ05 ζώην Βγοιί. εἰς Χϑῃ, 
ἹΜεπῖου. θοῦ. 8, 14, 2. ἐσϑίουσι 
παᾶντες ἐπὶ τῷ σίτῳ ὄψον.)" 

629. ἄἀλφ. οἵ, 919. 
626. τῶν σαυτοῦ φίλων; 

ἀντὶ τοῦ περὶ τοὺς σαυτοῦ φίλους. 
-- 5. οἵ, Μϑβιῖῃ. συ. δύ. ὃ. 815. 
5Ξ64α., ϑόρᾷ. ΒΏΆΠορι. 196., Ροτ- 
Ξοη, δὰ Εατρ, 1961. 5641. 

680. ἐκ Φινέως Σοφοκλέους ὁ 
στίχος. -- ἡ δὲ λέξις (ἔξω μι μ. ) ἀντὶ 
τοῦ ἐπιτεταμένως ὁρᾷ ἡἣ γὰρ ἐξ 
ἐπίτασιν δηλοῖ εἴς, 5. Ἑὶ: λε- 
λαμπρ. (κατὰ) κόρας οϑὲ γιΐδεξ, 
δρίεπάθε Ρωρείαϑ ; λαῦεος γιΐξοτ δ 
Ρμρηδας, Ἰόθην ἴεσθ αιοά ἀναβλέ- 
σει. --- θοΡἢ. θα νϑύρα 118 ἀβατ- 
Ῥάξ56 νἹάθειτ, τὶ ἐξωμμ. δβϑβοὶ ἐκ- 
κέχοπται τοὺς ὀφϑαλμοὺς [αὐ ΕἘπι- 
τὴρ. Οφάϊρμο, ἔν, 9.) δῃηποίδη! ϑ Β6.: 
ἡμεῖς δὲ Πολύβου παῖδ᾽ ἐρείσαν- 
τες πέδῳ Ἐξομματοῦμεν καὶ 
διόλλυμὲν κόρας.], οἱ λελάμπ. κό- 
ρας να]ογεῖ λεύκωμα (αἹΡπρίῃ θη) 
ἐν αὐτοῖς ἔσχεν. ΘΒ ᾽ξ] 115 1ρ1- 
ἴων ογδϊϊοηϊβ ὅορ. ποίδηααθ 
σαῖδα γΘρΘ 1558 Αὐἱδῖ, να θίιγ, 

691. παιῶνος, πιεάϊοὶ, υἱὲ Α6- 
ΞΟΒ]. Αρ. παιών τὲ γενοῦ τῆσδε 
μερίμνης εἴο. νὰ. Ἐ, 

6932, τινὰ γελᾷ τῶν Ἐραγικών. 
ἀπαγγέλλεις μον, φησὶ, χαρᾶς 
ἄξιον, ὥστε καὶ βοᾷν χαρῷ νικώ- 
μενον. 8. 
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ΚΑ 

ΧΟ. 

685 
ΤΓΎ: 

πάρεστι χαίρειν, ἤν τε βούλησϑ᾽, ἤν τε μή. 
ἀναβοάδομαι τὸν εὔπαιδα καὶ 
μέγα βροτοῖσι φέγγος, ᾿Δσκληπιόν. 
τίς ἡ βοή ποτ᾽ ἐστίν; ἀρά γ᾽ ἀγγελεῖ 

ΜΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

τ: 

ἄο. 

ἢ. ἘΓ-: 
[2 -»" - 

χρηστόν τι; τοῦτο γὰρ ποϑοῦσ᾽ ἐγὼ πάλαι 
ἔνδον κάϑημαι περιμένουσα τουτονί. 

ΚΑ. 

640 

ταχέως, ταχέως φέρ᾽ οἶνον, ὦ δέσποιν,, ἵνα 
καὐτὴ πίῃς (φιλεῖς δὲ δρῶσ᾽ αὐτὸ σφόδρα), 
ὡς ἀγαθὰ συλλήβδην ἅπαντά δοι φέρω. 

1.4. 

ΚΑ. 

ΤῸ]; 

ΚΑ. 

645 

καὶ ποῦ ᾽στιν; 

684. ἀναβ. ἐξ ᾿Ηλέκτρας Εὐρι- 
σίδου. (3) ἀνυμνήσω,, φησὶ, τὸν 
᾿ἀσκληπιὸν μέγα φῶς ὄντα τοῖς ἀν- 
ϑρώποις. πολλοὶ δὲ παῖδες τοῦ 
᾿Ασκληπιοῦ εἴς, 8. ἵπιο δοπιέπι 71-- 
Δΐαπι βοπαὶ εὔπαιδα Ἡ. 1., τ καλ- 
λίπαις ϑεὰ Ρείογαπι ἄδαπι ΕαΥΊρ. 

Οτ. 986. Ε.: .,εὔπαις 1. εϑὲ 15, αὶ 
ΡΥΌΡοβ5. παραὶ Πρετοβ: 2. ρῥτορὶ 
ἰίςς ΠΠ1πὰ5; 8, ΡὈΥΟΪῈ5. Ρῥτόρϑ. 
ΟΣ 
ὩΣ, χρηστόν. οὗ. 837. τοῦτο. 

τὸ ἀκοῦσαι ἀγγελίαν ἀγαθήν. 8]. 
ῬαδΥΐβ. 

640. καὐτὴ πίῃς. καὶ ἐγώ. 81]. 
Ὠόοτν. φιλεῖς δρῶσα ρῖο φ. δρᾷν. 
νὰ. Μαιῖῃ. δου. δύ. ὃ. 551. Βε.: 
ὅδθρε ποῖαὲ υἱθϑοϊζαϊθπι τ }}16- 
Τιπ|, Ππηαχὶπιθ ἴθ ὙΤΠΘ65πι, 742. 
5644. (οἴ. 968.) 

641. συλλ. ὁμοῦ συλλαβών. 5]. 
θοῦν. φμαδὶ {πι| μγιτετη “7αξοιομίωπι 
εοἰϊοοέα. Ἐ. φέρω τιμποῖο., τιῖΐ 
ὅόορΡῃ. ΑἾδο. 785., 745., Ἐπιγρ. ΕἸ. 
418. 

642, καὶ ἴπ ἱπιθυγοραιϊοηθιις 
ΘΠ γα ΟΠ 6 ΠΊ ΘΧΡΥΪΠΐ : ν. ΒΘΡΗ. 
εἃ Μάατο. 10, 96. - ἐν τοῖς 
18γ-.-.- αἰιπὶ γ85 ἃ Π1Ὶ6 ΠΘΥΥΔ᾿Υ͂. τι 
ἐν οἷς Αοἴ. 94, 18., ψμαθ ἀμπι [α- 
οἷο. Ἐ. 

648. πέραινε. οἷ, δηποὶ, δὰ 

ἐν τοῖς λεγομένοις εἴδει τάχα. 
πέραινξ τοίνυν, ὃ τι λέγεις, ἀνύσας ποτέ. 
ἄκουε τοίνυν, ὡς ἐγὼ τὰ πράγματα 
ἐκ τῶν ποδῶν ἐς τὴν χεφαλήν σοι πάντ᾽ ἐρῶ. 

559.: 4υϑησηαπι πέραινε οἰϊδπι 
ββαδοατε Ῥοϊθδὲ αὐβοῖνθ, σιιΐα 
Ἶᾶπα, ΥΘη1] ΠΑΥΥΔΥΘ οσερῖξ Οατῖο. 
ἀνύσας: οἵ. 845. ποτὲ, Ζατιάοτα 
αἰϊφιεατιάο, εϑὶ ἱταρδιϊθηίβ5. να. Ἐἰ. 

644. τοίνυν. Θοἄθηι νΕΥΡΟ τι 
οὐαὶ τ ]]}16 Ὁ, 40 τϑροίθηο 1γυ- 
ἄογα νἱἀθίαῦ 6]15 ογδίϊοηθιι δία 
ἱπιραυϊθηίϊαπι. 

645. ἐκ τῶν π. ἐς τὴν κ' Ῥτο- 
ν Υθ14115 Ἰοσιῖο [ν]ἃ. ΕΥδ5πι. 
Αἀδρ. Ρ. 9.] ΡΥῸ δἴτατα πιδρὶβ σα- 
οορία ὦ οσαριέε αἀ εαΐίσοπι. ὅΡ. 
Ηοπι., πιοπεηΐθ Ἐς, ΤΠ. 98,. 168. 
ὑκιογταμο νέκυν --- ἐς πόδας ἐκ πε- 
φαλῆς: ΤῊΘοοΥ. 14, 90, 19. καί μ᾽ 
ἀπὸ τᾶς “πεφαλᾶς ποτὶ τῶ πόδε 
συνεχὲς εἶδεν, 568. εοἄδπιὶ πηρᾶο 
Οἷς, ρΡτο Βοβο. ὥοπμι. 7. : ποτσιτιθ αὖ 
ἐπιὶδ ὠτιριῖδιι5 πϑῴμθ αὐ νεγέΐσοτι 
δωπιπιέπι --- οσοτιδίαγο ἐοίμβ υἱαάθ- 
ἐωγ 3 δὲ ἂρ. Β6. Ρδιϊις Εριά. 8, 
1, 17. μδφιθ αὖ μπισμομίο αὐ οα- 
Ράίαπε ἐοέα Ποϑεῖνέδιπια 65. θα 
ἰδηηθη ΠΠθρίαθ Οἰγαγά. : , Οὐ τϑηι 
τοῖϑπι δῖ ααθ οταϊηθ 58. ΠΑΥΤΑΙΙΤΟΒ 
ἀϊοιιπξ, ἐκ κεφαλῆς ἐς πόδας 56 
αἸσιιτος. ΡΟ] Οθη τ. ΘΟμ τα 4Ὁ7 
ῬΥδθροβίασθ δὲ ἰπνθῦθο ΟΥ̓Ἰη6 Χαπὶ 
ΠαΥΥαηΐ,, αι μι τ} ΠΑΥΤΆΤΘ ἐκ τῶν 
ποδῶν ἐς τὴν κεφαλήν. φιοᾶ Ο- 
γίοπ ἸΟΘΌΪΑΥΘΥ 586 ἑδοίαχιπι 811.“ 
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ΤῊ; 

ΚΑ. 

ἃ νῦν γεγένηται; 
ΕΊ 

ΚΑ. 
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μὴ δῆτ᾽ ἔμοιγ᾽ ἐς τὴν κεφαλήν. 
μὴ τἀγαϑὰ, 

μὴ μὲν οὖν τὰ πράγματα. 
ὡς γὰρ τάχιστ᾽ ἀφικόμεθα πρὸς τὸν ϑεὸν, 
ω » 2 ᾿ 3 ΄ 

ἄγοντες ἄνδρα, τότε μὲν ἀϑλιώτατον, 
» 9 , , ΄ 

νῦν δ᾽, εἴ τιν᾽ ἄλλον, μακάριον χεὐυὐδαίμονα, 
πρῶτον μὲν αὐτὸν ἐπὶ ϑάλατταν ἤγομεν" 
" “δ. - 

ἔπειτ ἑλοῦμεν. 

νὴ 4} εὐδαίμων ἄρ᾽ ἦν, 
ἀνὴρ γέρων ψυχρᾷ ϑαλάττῃ λούμενος: 

646. Ξἴς πη] Υ, δια] νουθῖς 
ὃς τὴν κεφ. σοι, οπιϊηῖβς ἀνουϊθηαὶ 
οϑιβα, 4υΐα ξουπηιϊα ἐς κεφαλὴν 
αϑὲ τῖδ]6 ρυθοϑῃηΐβ, τι 5922., οἱ 
γΟΟΩΡ. πράγματα οἰΐδηι πιο] θϑίϊα5 
ΞἸρηϊδοαι. να, Ἐ,, δ ἱπίθγρρ. 

648. ὡς τάχιστα, ἐπειδὴ τάχ., 
ἐπειδὰν τάχ., εἰπιμίαο. νἱᾶ6 Χε- 
παν γα, 1: 8. 1... 1,5. 5... ΑΔ-- 
ΞΟΒΙη, ϑοου. 2, 18. γὰρ ρογξποῖ 
ἃ ξουνὶ οὐδίϊοηθπι 645. 5 ΓΕ. 
πρὸς τὸν ϑεόν. εἴ. 82. 

650. εἴ τιν᾽ ἄλλον, κ5ὲ φμοτι 
αἴΐατπ. ποῖα ἴουσπμα δα Ξῖρσηϊῆ- 
σδη τη κι ρου] νη. να. ΝΜ] δι Έ}, 
ξδΥ. δύ, ὃ. 608, 4. »1. ῬατίΞ5.: ἀντὶ 
τοῦ ὡς οὐδένα ἄλλον. ---  μακ. 
κεῦ δ. ΞΥΠΟΠΥΠπΊα οοριϊαΐα παϑη- 
τικῶς. τυ Ἐπτρ. ΟτΥ. 1522. τάλαι- 
ναν, ἀϑλίαν, δάμαρτα εἰο. ΤΠεδο- 
δι75 1018. ὦ μάκαρ εὐδαίμων τε 
καὶ ὄλβιος ---. 

651. Ἰοιϊομτηι, ἤι55ιι ΑΘ] δρὶ 
Ἰαοίδυι) ἴπ ΤὨΔΥΪ Τομτθ 15 ἢπ- 
ν]5αιι6., ΟΥ̓ΘΡΥΘΔΠῚ τπθη 6 πὶ {16- 
ΥἹ τποηθὲ 50, δριιά Αὐ]βιϊάθπι 1π 
ΣΘΟΥῚΒ ΞΘΥΠΊΟΠΡΙ5, Ἰΐθπὶ ΗΙΡΡΟ- 
ογαῖθὶ ΡΥ ἀθ Ἠμμπ]α. τιβιι ο, 7. 
Ἐς: Θαχογιηὶ Ἰρίζιν Ῥ]αΐαχη οχίχα 
ἸΥΡΕΠῚ δα τῆᾶγθ Αθρθθαπι: Π8Πὶ 
5. δὰ 616. διοίογ εβξ, Αββου]α- 
Ῥίαπι Δ Αἴμθηπ, οὐ] τη 6556 οἱ 
1 ὌΥΡΕ οἱ πη ΡῬίγαθο, ςβὰ Αὐϊείο- 
Ῥηαηθιι Ἰοαχιιὶ ἀθ δο, φαΐ δα] 

ἔπειτα πρὸς τὸ τέμενος μεν τοῦ ϑεοῦ. 
ἐπεὶ δὲ βωμῷ πόπανα καὶ προϑύματα 

δ 1π ὌΤΡΘ. ν. ΜΜίθιγς. Αἰμεπ. Αι. 
9. 7. 8.Π1οϑὲ πηᾶα πιδτῖπα οτϑαθ- 
Ῥαίισ ΒαΡοΥΘ νἱπι ΡΠΥΡΑΠΑΙ οἵ οχ- 
ΡΟἱαπαϊ: ὑπ846 6δο5, «υὶϊ νἹ ἀθυοπταγ 
ἸΩΊΡΌΥΪ 6556 δὲ βοθίθσα δ΄ σπο οοη- 
τατωϊηαὶ] [πιουθὶ δαΐεπὶ οἱ ἀθξο- 
εἴς πιθιηΥΟΥ πὶ δὲ Ξοπεϊθη αὶ 
Ἰπβιγατηθηϊοσιπι δὲ ἱρϑὶ Παρ ρθδπη- 
ἔπγ ἰπ 115. 4π86 ρο]])ιογαπῖ, Β.], 
ΔΌΙΠΘΡατΈ 1116, γ8] δαἀβρευρέβραπὶ 
Δα ΒΡ ᾽το ἀβρουρΊ]ο. ν. 11184..1, 814. 
ἼΡίψιθ Επιϑέαι, οὐ 8. ποῖ... ομμη]-- 
ποαηθ6 Οἷο. ρῦοὸ Βοβοῖο Απιϑυ. 26. 

65ά. τὸ τέμενος ἢ. 1. π|}1]} 
ΔΙ οἰρηϊῆοαὶ σαδπι ἘἘΠΊΡ]11Π1. 
σεἴθγαπι νἱάθ, πιο ἰαπᾶαπίε ἀἊ 
μος νοσαῦ]ο Ηρβυοῃ., Ῥεσΐζ, δᾶ 
Αο]ΐδη. Υ. Η. 6, 1., Ἐ-. πᾶσ Α6- 
ΒΟ ηΐς ὅοοΥ., δὲ ἱπρυίηις 208}. 
Ετα. Πορθηἱ ἀἸβριιῖ. σουτ. ζΖεθογ 
αἷς Οεπεαίοσίε ον βοάφμίε. τὸπ 
τέμενος, ἴῃ “1μδογίοδοτιο ΒΦ]. 7ιὶγ 
ἀϊοίτιο δογίξεοτι, ραυῖῖς. 1. 1795. 

655. ἀντὶ τοῦ ὁσιωϑείσης τῆς 
Ὡυσίας, καὶ τῶν ἀπαργμάτων ἐπὶ 
τῶν βωμῶν τεϑέντων, ἅπτονται 
τοῦ βωμοῦ ἢ τοῦ κανοῦ . καὶ ἐπι- 
φϑέγγονται ὅσια" καὶ τότε ἔξεστι 
τοῖς ἀπὸ τῆς ϑυσίας ἀδεῶς χρῆ- 
σϑαι. καὶ προϑ. γράφεται καὶ 
ϑυλήματα. σημαίνει δὲ τὼ προ- 
κατάργματα, ἢ τὰ πρὸ τῆς ϑυσίας 
γενόμενα ϑυμιάματα ἢ πλακούντια. 
8, θὴθ πιοποὲ Κ,, προϑύματο 
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καϑωσιώϑη, πέλανος Ἡφαίστου φλογὶ, 
κατεχλίνομεν τὸν Πλοῦτον, ὥσπερ εἰκὸς ἦν" 
ἡμῶν δ᾽ ἕκαστος στιβάδα παρεκαττύετο. 

ΓΥ͂. ἦσαν δέ τινες χἄλλοι δεόμενοι τοῦ ϑεοῦ; 
ΘΘΟΚΑ. εἷς μέν γε Νεοκλείδης, ὅς ἐστι μὲν τυφλὸς, 

κλέπτων δὲ τοὺς βλέποντας ὑπερηκόντισεν" 
ἕτεροί τε πολλοὶ, παντοδαπὰ νοσήματα ᾿ 
ἔχοντες. ὡς δὲ τοὺς λύχνους ἀποσβέσας 

ἡμῖν παρήγγειλεν καϑεύδειν τοῦ ϑεοῦ 

ΡῬΙΌΡΤΙΘ σαϊάθπι οἰ σι σα 6, 
4186 βου ποῖππιὶ δἰνα τηϑοΐαίϊο- 
6 πὶ ν᾽ οἰ] πΊ86 ρΥϑθσθαιτιηΐ, Ρ] 866 η- 
ἴαϑ.. ΖαΥ πιοϊΐτιπι. {πι15 οὐ 51Π|1118, 
4ΦαΡ5. οΥ̓Θπιθη 15 ἀεΐμησὶ 5016- 
Ῥδηΐ ρϑίρουθβ, νϑϊαῦ ππιηο ΟΠγα- 
ΤΩΎΪτι5 ΒΘΏΘΧ; 564 ρμοβίϑθα βοᾶθηϊ 
ΠομλΪη6 ΔΡρο]Ἰαΐα θεβ6 ἰδία Π06- 
τηϊηα, ἃ ἰθημ]οΥιι5 ΟὈ]αία 50]8, 
ΠΟ υἱοί πηιδ8 τηδοΐβίϊοηθ 1πΐθγοο- 
ἀεπῖθ. εβί δυΐθπι πόπανα βρθοΐδὶθ 
ποπῖθι, προϑύματα φοηθταϊθ; 14 
ᾳυοα νἱᾶϊὲ Οἷτ. πόπανα 5ππηὶ 
Ρίαοοτιίαθ ραπῖίοοαθ (Βτοαϊι ΟΠ!6}), 
ΘαΘαιι6 ἔθμπτιθ5 οἷ Οὐδ᾽ οι]αυθβ. ν. 
Ηεϑυοῖ, Εἰγηῃ. ΝΜ. δυϊά, ἢ. ν. -- 
καϑοσιοῦσϑαι, τὸ καϑιεροῦσϑαι, 
εβῖ οοπϑδεογατὶγ) βωμῷ καϑ'. ἐπιροτιὲ 
αἰεατῖ. --- πέλανος ἔυϊξ σϑηῖι5 Π|]ν 
Ρίαρφοπιέαε, οοπζδοξαθ 6 ἤΐοτε ξαγίπιαα 
ἴ5ϑθιι ΡΟ πο, ιάνμπιο διιοΐοσα. 
οἵ, δ014, -- παι: (ν. ἩδγύροοΥ. 
εὲ Εἴγπι. ΜΙ]. ἢ. ν.), σιιδθ πὶ 1ση θη 
σομ͵εοία δαοϊθθαΐιτν, ν, ΗΘΞυ ἢ." 
Ε΄ νοσθηὶ πέλανος , Ξϑογοσιμι ΡτΤο- 
Ῥυΐαπι (ν. Τοιρ. δα δι14, 1. Ρ.86.), 
ἀσυνδέτως δααϊίαηη Θ5εα ΡῈ. δρρο- 
ΒΙΠΠΟΠΕπι, ππιομοὶ ΒΥ, - οῖν. 
ἐπὶ δὲ βωμῷ, εχ 4ὰο ποῃ τη816 
Η. ἔδοϊερθαι ἐπεὶ δ᾽ ἐπὶ βωμῷ εἴο. 
οἱ αιϊάεπι ΠῸ5 γϑύξιιϑ βιρτα 506- 
ΟῚ ΘΘΞΌΥΘΘΥΘ ΔΥΡΙγαΐο Πομ ἢἶδὶ 
46. νϑύθὶβ πέλ. Ἧφ. φλογὶ αἀϑϑθη- 
ἐϊου. βαι15 ἔγθαμιθηβ, πϑάὰθ τ8 
ΙσΙΠοδίίομθ, νοχ πέλανος δρ. 
ΤΥαρίοοβ, ρυβθϑοσ πὶ ἘΣ ρ᾽ ἀθ 11. 

657. κατακλ. οἵ. 407. -- εἰ- 
κος;, πρέπον. 51. Ῥατὶβ. 

658. στιβ. νὶάε 537. τὴν ἐκ χόρ- 
τῶν στρωμνήν. 5]. Μ]οίοΥ. -- 
παρε. καττύειν εδἴ, Ἰηϊουρχθὶθ 

Ηδες., συῤῥάπτειν, δοτιδ6 76) ἸΘΤΊΡΘ 
ΑἸΤοΥ αἰϊφαϊα, πιρᾶ, καττύεσθαι, 
οὐδὲ αἰϊφωϊά οοπιδμοτο: τπὰς παρα- 
χαττύεσϑαι στιβάδα, εἰδὴ δέογτπιεγα 
ἔογώπι οὗίξοτ δὲ δωδῖέο. πᾶσα ἤδπΟ 
νἱπὶ ρύϑεροβ. παρὰ Παροῖ ἴῃ πηῈ]- 
115 γευθὶς σοπιροβὶτῖβ; δὲ απ] εἴευ- 
αἷξ ἰογππι, 15 σου 4π851 οἵ 
οοπρομΐξ βἔγαπητα, ΟΟΙΆΠΊΟ0 8, Ἶὰπ- 
οο5. Ε, παρὲκ. ἐκ συλλογῆς εὖ- 
τρεπίξετο, ἀπὸ τῶν πκαττυμάτων. 
χαττύματα δὲ λέγονται οἱ μικροὶ 
ἱμάντες οἱ ἐπὶ τοῦ κόπρου ἐῤδιμ- 
μένοι. λέγει οὖν" ἔκ πολλῶν κα 
μικρῶν τὴν στιβάδα ησυτρεπίζομεν. 
8. ΡῬτορυῖθ 1πιε]] σπάθα νἱαθέιι 
Ῥήβϑθρ. παρὰ, αἴ παρεχαττύετο 51ϊ 
ΡΓΟΡ ΘΓ δέοττιεδαξ, Ῥυορίευ ᾿Ἰθοιιπι 
ΡΙ]ΙμΙ, οβ5.: πα “εάθγ σνοτὲ τετιδ 
αμοὰ ἢϊοκέο δίοῖβ αἱ ϑέγειε ἀἰατατι. 

659. δεόμ. χρήζοντες. 5]. Ώοῦν. 
ΟΡτι5 μαρθθπῖθβ ορὲ Αθϑοη]αρῖ, α6- 
δἰἀουδηΐθς θαπὶ. Εὶ Τ' οἴ. 8929. 

660. Νεοκλ. τοίου Αἴμθι. 6χ 
ΘοΥα πὶ ΟΟ]]Θρίο, 46 φ101ι5 δα 5663. 
πὶ οοηβδεὲ Ἐς 8.: εἰς πολλὰ κεκω- 
μῴδηται" εἰς ῥήτορα καὶ τὰ δημό- 
σιὰ Ἀλέπτοντα, καὶ ξένον, καὶ τὰς 
ὄψεις λελωβημένον. εἴρηται δὲ καὶ 
ἐν Πελαργοῖς περὶ αὐτοῦ. ὅτι ῥή- 
τῶρ καὶ συκοφάντης. οἵ. 711. 5646. 
Οοπο. 954., 401. 

661. κλέπτων. δωροδοκών. --- 
ὑπερηκ. ὑπερέβαλεν. 51. Ποτν. 
ὑπερέβη. 51]. Ῥατῖ5. ὑπερενίκησεν, 
ἀπὸ μεταφορῶς τῶν τὰ ἀκόντια 
ῥιπτούντων. Ν᾽οῖοΥ. ΒοΥρ. 

664. παρήγγειλε ν6] παρήγγειλεν 
684. ορεϊπια παρήηγγειλ᾽ ἐγκαϑεύδειν 
ῬοΙβοηῖδ, σποα οσοιραᾶν Ηοί]- 
θὶι5 (Τοῦ. Αὐϊδίορ.) ρΡ. 90. νἱάδ 
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ὃ πρόσπολος, εἰπὼν, ἤν τις αἴσϑηται ψόφου, 
σιγᾷν, ἅπαντες κοσμίως κατεκείμεϑα. 
κἀγὼ καϑεύδειν οὐκ ἐδυνάμην, ἀλλ᾽ ἐμὲ 
ἀϑάρης χύτρα τις ἐξέπληττε, κειμένη 
ὀλίγον ἄπωϑεν τῆς κεφαλῆς του γραδίου, 

610 ἐφ᾽ ἣν ἐπεθύμουν δαιμονίως ἐφερπύσαι. 
ἔπειτ ἀναβλέψας ὁρῶ τὸν ἱερέα 

ΨΑ1οΚ. δὰ Ἡοσγοδοῖ. 8, 184., ᾿πγα 
737... Ὁ] βἰπα] ουγοσθ οἱ δὲ κατ. 
Μ48. ΕἸΡ. Φοῦν., «τὶ δπιθηάδιο-- 
ὨΘΠὶ ἰβῖϑηιὶ ἴπ ΟΥΙΠΘΠΊ ΥΘΟΘρΙΐ. 
ὭΘΟ 5816 68 Π6 ΠῖιπῸ 4α]αθηλ πο- 
ΒὈὲς αἰϊδβρ!!οσοῖ, οπὶ ΡΥδθβϑυ  ]ηὶ 
Ξουϊρέμσαθ νιυ]σαίῖαθ δἴϊθη] ΠΤ ΠΊΘΥΪ 
ἱηνθηιιϑιϊ βἰπΐ, αι αι ποπηλ}}1 
ΟΡΙοσιαππῖατ. ααΐα τα πλ6η. ἔθυσὶ τιῖ- 
Ουπαιι6 ροΐθεὶ θὰ βουϊρίασγα, 56 Γ- 

ναν πιι5 1118 ΠπῈ, ἢ6 ἰθΠΊ6 Υ6 τι γ 8 
Ἰθοῦομ 85 σοὐϊοιη νυ] ἀΘΥΕΠΊΠΥ͂. 

665. 5:69 Ρ]εγίαιια Μ155., Βγυ. εἷς. 
πρόπολος Ατιηα. Βαν., 9 Ρυϊπιδα 
εἀὰ., Ἐπιβίατῃ. Οὐγεβ. α΄ Ρ. 1400., 
ξ΄ ν. 1560., Π)ο»γ. Ὠϊπᾶ.;: αιιδθ 
νοι 6556 σουύθοῖϊο ΝΜ οἰυἹοουιηι 
ΤῊ Π6 πδοθϑβδασία ἴῃ (ὐοτΙηΐςο. 
5ΏΘΡ6 Πδ5 ἔουγηδϑβ ᾿πΐεὺ 56 ρϑυμηι- 
ἴαυὶ τηοηθὶ ΒΥ. πιπιθυὶ αι άθηη 
Ταΐπιι5 ΡΥΟΡΙ, 56 αιι8165 οἱϊδπὶ 
ΑΙθ1 σϑρουΐαδ: νοὶ ἂν. 4492. Ἰθρ]- 
ἴὰχ μητ΄ ὀρχίπεδ᾽ ἕλκειν --, 
1022. ἐπίσκοπος ἥκω ---, 1998. 
ἀχκροατέον ὑμῖν ----, οἴ 51 πῊ}} 106 0 
πῆγα 688. τὸ γράδιον δ᾽ ὡς 
ἤσϑετο δὴ ---. εἴο. ὁ πρόσπ. ὁ 
νεωχόρος δοῦλος. 5]. Ὥοτν. ὁ δε- 
ρεύς. 51. Ρατῖ5. ἀφαίεμις. Ἐν: Οὐοπι- 
τηΐϑϑα δϑαϊτ]5 ογαῦ οἴσα θρ]ο- 
στη, ἴΐα τι θα ἀθρουθηΐ νοΥσθΥθ: 
ἀηδ8 νεωπόροι ἀἸοιΐ συ πὶ εἴα. 
, 668. ἀϑάρα μόνη ἡ σεμίδαλις. 
“ττικοὶ δὲ διὰ τοῦ ἡ ἀϑάρης, 4ο- 
λεῖς, ἀϑήρας, ἡ δὲ κοινὴ δεὼ τοῦ 
α ἀϑάρας. 8. ϑιιά,, χποποηῖθ ΒΥ.: 
ἀϑάρα" ἄλευρον ἡψημένον. κλίνε- 
ται δὲ παρὰ μὲν ᾿“ττικοῖς διὰ τοῦ 
ἢ, ἀϑάρης" οἱ δὲ κοινοὶ διὰ τοῦ 
αν, αϑάρας. Ἐ.: ἀϑάρα ργορτ. 51- 
δη Ποαθβα ν᾽ άδιαν ἔαγ, πὶ. 6. δἰ Ρτιπὶ 
ΜΠπιὰ., ᾳιιοᾶ δϑραύϑίι ἃ δ] πτη 15 
ΒΙΔΠΟσί ἀἀοΥ]5, Ππογάθὶ, {ΠῚ ΟῚ: 

ἀεί ἀθ ρωΐεοπιγ ριεϊπιθτιέμπι γαγίσιο- 
δώ, ἀυοα ἴϊα σοηϊοϊεθαίαν, τι 
σύᾶπα ἀδοογιοαγθαΐαῦ, Ρ 5.110 
τὰπἀθυθπῖιῦ, οοπΐμθα ΘΟΠΟΟσπΕ- 
χσϑηϊαν δήαϊέα ἀ4πᾶ, δ᾽ίονθ ᾿ἰχιο- 
γϑ. νοσᾶρ. νἱϑοίαν ξιπῖσδε οΥρῖη 6 
Αοσυρείαοιπι: πᾶτῇ ΗΠ] ΘΛΟπν πὶ, πὶ 
Θεπ65. Ρ. 102. Α. Τ. 4. Εγάβη1.: 
ἑαιποίδὶ, παῖδ, ποτὶ δἱὅ «{657γ- 
Ῥέϊογωπι ϑήραν φίΐαπι ἴαΥγ τοοαγθ;, 
μοῦ πίστις οογγμρέθ δι θεύϑτι νο- 
παηΐ. δάή, ῬΙ]1η. Η. Ν. 99, 25, 57. 
Ηδε5. ϑιι4. δὲ 508011. (ΤΑ ]οπ5Κὶὶ 
ψοςε5 Αοσυρῖ. 80. βουρίῦ. νϑι. 1π 
6)85 Οραβοο. 64. 80. 1. 66. τε νΥε- 
τοῦ, τ, 1. Ρ. 11---ξ16. Β.) --- 861101]. 
Ὁοτν. Ὁ. Ὦ.: -- εἰκότως" αἵ γὰρ 
γραῖαι τοὺς ὀδόντας ἀποβαλοῦσαι 
οὐν. ἄλλο τι ἢ ἀϑάραν ἐσθίουσιν. 
τοιοῦτον ἐχρῆν παὶ δῶρον αὐτὰς 
προσφέρειν τῷ ϑεῷ. 46 Πᾶς ο]]ἃ- 
Υὰὰπι ΡΗΪ1 15 ἀραϊοδιίομ οἵ. 1199., 
Ῥαο. 990. οἱο. Ἐ.τ χύτρα 651 οἱΐα 
Μοιις., αὐτὰ οἰ παρ] οἾ ΤΟΥ ΡΟὨϊετ : 
ν. ΤΠποοριν. ΟΒαγ. 10, 2. ἀϊντῖαβ 
ΘηΪπι τἰ505 6556 ΟἹ ἰξ δϑυύθῖβ,, 6 νϑύ- 
βιι 809. Ἰητε!Πσίταγτ, -- ἐκπλήτ- 
τειν εἱοραμπίου ἀϊοί!αν 0114. 4υα- 
ἴδμῖ5 οὐου ῬΌΠ}15 στϑῖϊι5 Πγ65 (ὐδ- 
γχϊοηῖβ ἴα ΔΠἸοϊοραὲ δὲ {φ85] ρεσοι- 
τἰορϑὲ, πὶ οἱ Ἰπ]ϊσοσοῦ ἀν]! αῖθηι 
νογαπαϊ. ὀλίγον ἄπωϑεν εδὶ 
γορ6, πίοι ἴοτιρο α. --- οἵ. ΗΠ 5Υ ΟΠ.“ 

Ῥε. ἰδᾶαις ΑἸἹορῆτοη. Ερ. 1, 1,20. 
μικρὸν ἄπωϑεν τῆς ἀντῆς. 

670. ἐπιϑυμεῖν δαιμονίως 
εϑὺ ἀπρθῖιδ6. τ ϑἤθηι θη 86 εοσιομρ τς 
δοόγε: πὴ νεῦρα ἃ α115, 1 6αϊ-- 
θὰ5 οὐπηΐα ξιπα 5πηΐ, δα Πο- 
τηΐηθ5 ἰγαηβαῖα ἱπάϊοϑηΐ ΘΧΙ 18 ΠῚ 
πηασηϊζπαίηθιι. Ἐς, Θ ουπηᾶπιι5 51Π|1- 
1πτον ἀϊσαῦ: ἀδπὶ Ξε εἰν ογϑολίφίοίιοτι 
ποῖ ἐσωζεἰπιάδοι ας ἰώδεθίέ, 
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τοὺς φϑοῖς ἀφαρπάζοντα καὶ τὰς ἰσχάδας 

ἀπὸ τῆς τραπέζης τῆς ἱερᾶς. μετὰ τοῦτο δὲ 
περιῆλθε τοὺς βωμοὺς ἅπαντας ἐν κύκλῳ, 
3 ὕ , εἴ που ποπανον εἴη τι καταλελειμμένον " 

7) "αὐ ὦ ἢ) , ῇ 

ἔπειτα ταῦϑ᾽ ἥγιζεν εἰς σάκταν τινά. 
κἀγὼ νομίσας πολλὴν ὁσίαν τοῦ πράγματος, 
ἐπὶ τὴν χύτραν τὴν τῆς ἀϑάρης ἀνίσταμαι. 

- » ΦΡῸΝ ’ 

ταλάντατ᾽ ἀνδρῶν, οὐκ ἐδεδοίκεις τὸν ϑεόν; 

6801. νὴ τοὺς ϑεοὺς ἔγωγε, μὴ φϑασειέ μὲ 
ἐπὶ τὴν χύτραν ἐλθὼν, ἔχων τὰ στέμματα" 
ὁ γὰρ ἱερεὺς αὐτοῦ μὲ προὐδιδάξατο. 
τὸ γράδιον δ᾽, ὡς ἤσϑετο δὴ μου τὸν ψόφον, 
Ἐ τὴν χεῖρ᾽ ὑφήρει" κάτα συρίξας ἐγὼ 

672. τοὺς φϑ' οἷς. ᾿Ζ“ττικοὶ μὲν 
μονοσυλλάβως οἱ φϑοὶῖς - ὃ δὲ Καλ- 
λίμαχος φϑοίας ἀντὶ τοῦ πλακοῦν- 
τας, πέμματα. 8. οἴ. Μοοτῖς, ΤΉ Ομ. 
1αρ.., 4111. φϑοῖς δϑητι5 εβθὶ ρἷδ- 
οϑηΐδθ 5ϑου Ποῖ 8]}5, 6 σᾶ5Ε0, Π16]116 
δὲ δ]! ρίπθ οοηΐθοῖαθ,, τ|ὖῦ ποι 
ἘΠ ογαῦ ΟΥ̓ΘΙ ΟΠ] ΑΥῚ5, 5668 1π τη 610 
ῬδΡροραῖ ἰαμηοσοηι, αὶ ξοΥπιδπιὶ 
οἱ βρϑοΐθπλ ὉΠῚΡ1Π]1οἱ γοίεγυθι, --- 
ἐσχάδες πὶ οατίοαο. 5]. νοῖΐ,, 
Ἡ. 6. ἤσιις αὐάδθ, ν. Εἴγηι. Μ. ἢ. 
ν.““ -- Ὁ 

673. ἀπὸ τῆς τραπ. τῆς ἱε- 
-οᾶς. εἰσὶ γὰρ τράπεζαι ἐν τοῖς ἱε- 
ροῖς, ἐν αἷς τιϑέασι τὰ ἐπιφερό- 
μενα. 8. 

676. γράφεται (568 π1816) εἰς 
σάκκον, ὃ ἐστιν εἰς ϑύλακον, 
ἀπὸ τοῦ σάττεσθϑαι.- (π΄ Ξδροιιηι, 
τὐχοπὶ ΠΟΥ ϑοθιπι. ν. Ἠθβυοπ, ΕΝ) 
δέον εἰπεῖν εἰς τὸν βωμὸν ἦγι- 
ξε, φησὶν εἰς τὸν σάκκον, --- ἀρ- 
σενικῶς δὲ ὃ σάκτας. --- ὅ.νο-5.: 
πὰ τνρα5 δίολβ τογίαπα, τροίδεῖ δ. 
εἶπ ττο πὶ ἄτι 1,.οἀἰδγϑαοῖ. ὩΔΊ ]πι : 
τροῖδιὲ 6. ἵπὶ οἴτιοτι ϑδ'ασλ ἢ ἐγιθῦγι. 

677. Ἡδδγοῖ.. δμπηοίδιθ ἕρ.: 
ὁσία" ϑέμις. 8.: δόξας, φησὶν, 
ὅσιον (ἴα5, δοίη], ᾿ΘρῚ ἘΠ 1111) 
εἶναι τὸ λαμβάνειν τι ἀπὸ τῶν ἐν 
τῷ ἱερῷ, ἐπεὶ καὶ ὃ ἱερεὺς ἐλάμ- 
βανεν. 

679. ταλάντατε, δοοϊοοέϊκοίηιε. 
πος δϑθηδι ἄϑλιος, δύστηνος, μέ- 

λεος, δὲ βἰπι]θ νουρα τι ὙΡ ΤΙ 
χιοῖαπη οί. να Εὶ, δᾶ ". 1. Βαμη- 
Και, Ἐρῖϑὲ. οὐδ. Ρ. 189.., ποϑ΄ 1π- 
αἰοῖθιις5 Τγαρίοογηπι βου. ν. τάλας, 
δίς. ποβίγαϊθα σιιοχιιθ ΠοῸ 56η811 
ἀϊοππὶ {ιρίμολίολεν.! οἵ. 701. 

680. ἔγωγ . ἐδεδοίκειν δηλαδή. 
81]. οτνν. Ῥαγσῖβ. 

681. ἔχων τὰ στ. ὡς ὑγιείας 
ἔφορος στεφανηφόρος. 51. Ῥαγ15. Εἰ: 
»υ»δοτογιαΐμδ. ἴἰ. 6, Αθϑουϊδρῖιβ (ὁ 
δεὸς, τὖῷ απΐθα αϊοίιι5 δϑί). μὶς 
ΘΠΪΠΊ π᾿ Ὠ1ΙΠ115 νἱβιτΥ σαρίΐθ σ6- 
βίϑηβ σΟΥΌΠδ πὶ ἰΘΏΥΘαπι. ν. 1. Η, 
ΜΜΘΙΡομι. δα 7π5]γ. ΗἿρρὈ. ο. 5. 5. 
85.“ -- Ῥεγὺ )οσιπὶ γοῦρα μὴ φϑά- 
σειέ μὲ --- ἐλϑὼν 46 Αδδοιϊαρίο 
αἴοὶ πιοπϑὶ Β. 

682. μὲ προύδ. ἀΐχεγας πιϊλὲ, 
«Τδδομίαρίμπε 6556 υἱοτπξωγιεπι, ἸΘῪ - 
ΡΘ αὖ δϑργοιϊβ πιραάθυθίαγ, δὲ δουῖ- 
βίο πιρᾶ, μοδία τἰβιις δϑὶ ἔογίαβεῖς 
ῬΥορίουθα, αιια γὸ5 1114 δα ξαορυ- 
ἀοίθπι Αθβοι!αθ1 ρογεποθϑὲ. Ἐ, 

084. Ἰοοιι5 ἀδργανϑέιβ: προ }ι- 
νΔΥ6 ν]ἱάθιιγ, αποα Ππαροὲὶ Βουρ., 
ἃ Ἀρίβκῖο 1Ππ| μυτ4θ πὶ Ὑθρθυ ει πὶ 
οὐ ἃ ΒΥ, αἰτίβααθ ἴῃ οΥαΐπε τϑροϑβί- 
ἴμμι, τῇ χείρ᾽ : ποῦ τι ΠΘΡΘΠῚ, 
. βπα]6 ἀδιινουιηι βίη. 8. ἀθο] μη. 
γροΐθ 61], ααὶ Ἰὰ ἢθυὶ ροββδ 56- 
οἰ αἀτιπὶ 81105 αὐΠυ παν ϑυῖτα 1π 81- 
ἨοίΑ 115 86] Ελεγῖρ, ΑἸ, 1070., Τρ ϊδ. 
ΔΙ]. 712.. δορὶ. ῬὨΙοοῖ. 677.; 
Ξ0 αὐυΐα Ζὰθ δὲ} ἸΘΟΙΟΩΣ ἱπδδὶ 
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ὀδὰξ ἐλαβόμην, ὡς παρείας ὧν ὄφις. 
ἡ δ᾽ εὐθέως τὴν χεῖρα πάλιν ἀνέσπασε, 
κατέκειτο δ᾽ αὑτὴν ἐντυλίξασ᾽ ἡσυχῆ, 
ὑπὸ τοῦ δέους βδέουσα δριμύτερον γαλῆς. 
κἀγὼ τότ᾽ ἤδη τῆς ἀϑάρης πολλὴν ἔφλων" 

Ξοηΐθηἑία ῬΘΥ ΠῚ σΟΉ στο Οἴτῃ Υ6- 
ΠΙχιΐς, {86 μΐς ἀϊοιιπέμγ. Ὡϑτη 5 
νϑει]α ππαπὶ οἷαπι βιιβίη δ ΟἸ]Δπὶ 
ΡῬυΠῖς, σομπβθηΐδηθαηι δϑδ Πδη6 
ἸΠΟΥ͂ΒΩΘ ἃ ΟΔΥΟΠ6 οχοϊάθυθ ῬΥδ6 
Ἰούσουθ. δἴχαὶ μἴσ ὨΪ}1] ἴ416, 56 
ΥΘΊΥΑΧΙ556 ἰδητι πὶ 8115 ἀϊοίταν πιᾶ- 
ΤΠ. ἡ δ᾽ εὐθέως τὴν χεῖρα πάλιν 
ἀνέσπασε. εἴρο πο 8πίθ δἱϊια 
«παῖ θαι ργοϊθηθογαῖ, Ο]]8 πὶ 8Γ- 
γερίυσα; “πο 40 πιΐητι5 ξαοοτοῖ, 
ΤΟΥϑι ἱπηρθα 18 δὲ βουνὶ ὩΘΟΙΔΠ1. 
ἤγπιδῖ μᾶησ ΠΟΠ]ΘΟΙΥ8Π. 86}0]. 
γείτι5. 411 οἷο 1 νυ]θαιῖ5 ΠΡΥΊ5: 
τὴν χεῖρ᾽ ὑφ ἤ ει. ἐκτείνει χατὰ 
τῆς χύτρας, ἵνα μηδεὶς αὐτὴν λάβῃ" 
ἢ ἐξέτεινε. καὶ Μένανδρος" ἐξά- 
ραντες ἐπικροτήσατε. Εἰἶδηι 
Βανθημαβ οχρ]οδίου: ἐχτείνει, Ρὰ- 
τῖβ.: λαϑραίως ἐξέτεινε, 51. Ο: λάϑρα 
ἐχίνει. Βιδοῖα Η., νεῦρα 1116 νϑίθγίβ 
ΒΟ ΒΟ] αβῖδο ἜΧρθηάθη85: “4πὸ. Ρ8- 
οἴο,“ παπαῖ, οὐφαιρεῖν 51] ση ΠΟΔΡΙΣ 
ἐκτείνειν ἢ ἴπτα «πιὰ 60 ἔαδοῖξ, δαξ 
ὉΟΥ̓ΒΙΙΠΊ 5ρθοῖας ΝΜ] ΘΠ δ ΠΟΥ] Ἰοοὶις -- 

ἐξά ξάραντες ἐπικροτήσατε, διεδίαείς τπα- 
σιέδιμδ ρίαιδιιπι (αὲο ὃ -- δτη δὶ ροῃδ- 
τη 115, 11 νϑίιϑιῖβ ΦΧ Ρ]ΔΥΊΡιι5 οχεϊ- 
ιἴ556 ὑπῆρε ν6] ἐπῆρε. 1ἴὰ ἀδηλαπι 
δα ἤδηο 5ου]ρίΥ 8 ΠῚ ΘΡΥΘΡῚΘΎΥΘΒρΡΟΙ- 
ἀθρῖ: ΘΠ] αϑέδθ ουβθυνδίϊο. " --- Τα 
ΥἹΓ ΡΥΔΕΟΙΆΥΊΙ5, 4 Ἰπη 5] ϑῖο ὑπῆρε 
Ῥταβξοσγεθδ ἐ ἐπῆρε, »» Πποπλο 60 586- 
Ρὶμ5 ΟΘΟΠΥττ αἴρειν, ἐπαίρειν, χεῖ- 
ρας εἷς τὸν οὐρανὸν, οσοοῖο δωρίτπιαδ, 
τὶ οτπὶ ΗοΥ. αἰ 811. 76εγτε χπατιῖ5." 
ΠΪ 1] τη 6] 15 οχοορίίαν!, οἵ νχ 4α- 
Ὀ1ῖο, «αΐη ἔἕοτὶθ ΘΧδτα τ Π 51 ὑφήρει 
Ρτο ὑπῆρε, 56ῖι ροῖϊίιι5 ἐπῆρε. 5ϊοιιξ 
φόνου Ρτο πόνου 8ρ. Ἐπιρ. ΤρΡῖρ. 
Τ. 957. εἴο. --- 8. συρίξας. ὅμοιόν 
φασιν ᾿Αττικοὶ καὶ συρικτὸς καὶ σύ- 
οιγμα. ἀκύόλουϑον δὲ τῷ ἐφερπ ύ- 
σαι (670.) τὸ συρίξαι. ἕκαστον γὰρ 
τῶν ζώων ἰδίαν φωνὴν ἔχει, ὡς 
αἱξ τὸ μηκχάξειν, βοῦς τὸ μυκᾶσϑαι, 
πορώνῃ τὸ κρώζειν, καὶ τἄλλα 

ὁμοίως" οὕτω καὶ ὄφις τὸ συρίξειν. 
οἔ,, 41 Ἰαιιάδηΐιγ, Ζεοποάοίς, Ρ. 
298... ψΆ]οἸς. Απΐτη, δὰ ΑΠ) ΠΟΙ. 
Αποη, ἱρά, Ρ-: 3380.:: δέχ. ῬΙΟΙ. 2. 
46 νος. 8η1η1. Ρ. 10. 

685. ὁδὰξ ἔλαβ. ἀντὶ τοῦ ἔδα- 
κον αὐτήν. εἶδος δὲ ὄφεως ὁ πα- 
ρεέας; παρὰ τὸ ἐπῆρϑαι τὰς πα- 
ρειάς. φασὶ δὲ αὐτὸν μὴ δάκνειν, 
ἢ καὶ δάκνοντα μὴ λυπεῖν. --- τὸ 
δὲ τοιοῦτον εἶδος εὑρίσκεται ἐν τοῖς 
ἱεροῖς τοῦ Διονύσου. 8. ὁδὰξ, τηο- 
πϑηΐθ Ε᾿, πὲ λὰξ, πὺξ, γνὺξ, 46 
4π|ὸ σΈΠΟΥΘ δανουθίογαππι ν. Π6]]8δα. 
ΟΠ γαβί, Ρ.. 13. Μϑιῦβ. ,.7 ϑῈυρ 68, 
{πὶ νοσδίπγ ραγεας Γμιοδη. 9, 721., 
ΠΟΠΊΘΗ ΠαΡρδὲ 1η66, παοα οἱ 5ππηξ 
χπαΐίαθ 56ῖι1 σοζιαθ ππαρπαθ δὲ ἐμπόγι-- 
65. τλοῦϑ ἀϊοίτις ποηιΐπμοπι 186- 
ἄδγθ: τηθ βϑοθῦ δβὶ ΑΘβοι]δΡῖο εἴ 
ΕἾτι5. 11 1516 7, ν. ἸΏΡΥΠ15 ἈΘ6]18π, 
ἄς Ναας, δῇ. 8, 12. (101 οἵ. ϑομπεῖ- 
α6Υ.; Ἰξοπαιια Ατρ 1}. ῬΠΥ510]. 1. 
Ῥ- 79. εἴ Ηδγη. δὰ Αρο]Ἱ]οᾶ. 1. Ρ. 
455. Β.) οχ «το 1η:6]Π]ΡΊ Υ) 4τιο- 
τηοᾶο Οδυΐοη, 51 βιρ11α τη]51556ῖ, 
ΤΊ Δ ΠΤ 116 ΔΗ] ΟΙ]8 6 ΠΙΟΥ ΔΙ Οῖι5. δΥ- 
Υ]ρυιδβοῖ, ΒΡΘυύδσύθ ροΐπθυϊδ, θᾶπι 
ΕΧΙΒ.ΙΠΊΘ᾿Υ81} 6556) 56 ΤΠΟΥΒΘΙΠ 
6556 ἃ βϑύρεπίβα μιισοι]θηῖο, 68 
501], [4165 βθύρθηΐθβ 1π ἰθπρῖο Α6- 
501|4011 οὐαηὶ,’ Ἐ,, 

687. ἐντυλ. Ἰπνοΐνοπβ βἰγδησιι- 
115, 1ῃ 4) 15 Ἰποαρα))αῖ, Πὸ 15. 

688. γαλῆ ο5ῖ πιωδέοία (ποῖ ἴθ- 
115), τιόὸὶ ἀοοιξ Ῥογίζοη. δα ΑῈ]. 
ν. ΗΠ. 14, ά. εἴς. δριμὺς Ηδδγοῖι. 
ΔΙΊ ατι6 δ Απη πα οἱ νοίε, Ἰῃτογρτθ-- 

Τδη δι νου 5 ὀξὺς, σφοδρός. 501]. 
δριμὺς ΤΙΒΗΥΡΘΠΥ͂, διιοίουθ Αδηο 

ΡΥδοῦ, ΠΡΥῚ 1... ἀ6 115, 41]}18. 6ϑδέ 
ΟὗοΥ οἱ βᾶροΥ ἀὐέγ οἷο. Ἐς πάνυ 
γὰρ δυσοσμός ἐστιν ἡ τῆς γαλῆς 
πορδή. 51. ΝνἹοΐοτ. 

689. τῆς ἀϑ. πολλήν. Ῥο 
ἀθϑάρην πολλήν. Ἐν: ,,ΔίΠοἱ τη 
Ῥαγ ]ομι15. τι] Ξοἴθαν, Το πῖπο, 
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ἣν, ἀνεπαυόμην. 
ΓΥΎ. ὁ δὲ ϑεὸς ὑμῖν οὐ προσήειν; 
ΚΑ. οὐδέπω. 

μετὰ τοῦτο δ᾽ ἤδη καὶ γελοῖον δῆτά τι 
ἐποίησα. προσιόντος 

ἀπέπαρδον᾽" 
γὰρ αὐτοῦ μέγα πάνυ 

ἡ γαστὴρ γὰρ ἐπεφύσητό μου. 
695 ΓΥ͂, ἡἧπού σε διὰ τοῦτ᾽ εὐθὺς ἐβδελύττετο. 

ΚΑ. οὔκ’ ἀλλ ἸΙασὼῶ μέν τις ἀκολουϑοῦσ᾽ ἅμα 
ς , 2 , 2 ᾽ ἴ 
ὑπηρυϑρίαδε, χὴ ΠΠανὰκει ἀπεστραφὴ; 

τὴν ὁῖν ἐπιλαβοῦσ᾽" οὐ λιβανωτὸν γὰρ βδέω. 
ΓΥ͂, αὐτὸς δ᾽ ἐκεῖνος ...; 
ΚΑ. οὐ μὰ 4 οὐδ᾽ ἐφρόντισε. 

700 ΓΥ͂. λέγεις ἄγροικον ἄρα σύγ᾽ εἶναι τὸν ϑεόν. 
ΚΑ. μὰ “10 οὐκ ἔγωγ᾽, ἀλλὰ σκατοφάγον. 
77} 

ἴδ αι τὶ ΠΘΕΪΤΟ , τιῦ ΒΘ αι ἐγ δ6- 
αὐἰτῖντιδ ΤΠ ΟΠΊ]Π11ΠΔ Οἴιηλ δὲ βἰπθ 8Υ- 
τἴσι]ο, τὶ τῶν ῥυτίδων ὅσας 1047., 
τῆς δυνάμεως ἡ ἡ πλείστη ἰϑοοΥ. Ενϑς. 
10.“ εἴο. μοῖραν 5ἶνε μερίδα 5Ὁ- 
Ὁ 1] φυ]8πὶ ρθη ΐ. 566 πὶ π11}]- 
115. ΤΟΥ ΠῚ 1115 θυ σι Δ 1 611101 ΡΟ 556 
χαοποί Β.: 4πᾶγϑ Θ᾽ Πρ 51 ΟΠ 81115 
τϑρααίατα ϑοϊναθίθυμη δα Βοβ. Ρ. 
274. 8.: ἔφλων, ἤσϑιον" λείπει 
δὲ τροφήν. (7) φλᾷν δὲ νῦν τὸ 
μετὰ ψόφου ἐσϑίειν " καὶ γὰρ φλᾷν 
(Διιῖο6) τὸ ϑλν οἴο. Ῥγόρυῖθ εϑβὲ 
Ζμσιαίογε, εοπεμάοτο [αὐ 7115.1: ἀξ- 
πη 46 ῖς θάθχσϑθ, τὸ αἰαϊιοῦϊβ 180 115 
ἸγΝΠΓΟΥῚ5 50ΠῸ5. ΡΟΥΘΟΥΠΙ ΠΊΔ 4 611- 
τἰατα (δοληιαῖξεπ); οἰϊαηι αὐτὰ οοιπ- 
Θάθγθ, ΨΟγαΓθ; ἰάχας ποῦ. ΄φαϊά θη 
Ἰοοο, 5[ φυϊάθηι ομληὶ βιγθρίτιι ἃ}}5- 
ΔἸ ι15586. Οδυ]οηθηῖ σΟηΒΘη ΘΊΛΗᾺ 
ο51. νἀ. Ε΄. ἹΜΠΠΐου. οὐ Ἱπίευρρ. 

691. “προσῇήειν. Ἰωνικῶς, ως 
καὶ παρ᾽ Ὁμήρῳ (Ι. 8; 988.) ἢ ἤσπειν 
εἴρεα καλὰ ἀντὶ τοῦ ἤσκπεε" τρί- 
του γάρ ἔστι προσώπου. ὃ. Τάειη 
δῆς ἔογιαπι Αἰἰίοδν νοραΐ δᾶ 
Ῥασο. 1182. δααῖίιν ν βοαιιθηΐα νο- 
(811 ἀπ αἸρμ! ποῦρο, οὗ 6]. Ὑ τοῖον. 
Βγ, εὐ Μαΐίῃ. σύ. δύ. ὃ. 80, 9 μὰ 

694. ἐπ εῳφ. (ρταβίθυϊε, μ᾽ ιβαιιαπι- 
Ρευῖ. ἃ φυσᾶσϑαι, ἐπῆαγ) μου. 

αἱ τάλαν 1 

ὑπὸ τῆς ἀϑάρης δηλονότι" ποιεῖ 
γὰρ αὕτη πνεύματα τῇ γαστρί. 8. 

695. ἧπον. ὄντως. 51. Ρατί5. 
πιἐπεϊσιπι; μαμά ἀμδῖφ. οἵ. δ ἐβδελ. 
ἐμίσει σε. “χαριέντως τὸ ἐβδελύτ- 
τετο “πρὸς τὸ ἀπέπαρδον,; πα- 
ρὰ τὸ βδέειν. 8. ἕπεται γὰρ τὸ 
βδέειν τὸ βδελύττεσϑαι. ῬατίΞ. 

696. ΑΘϑο.ΪΔΡῚ ΠΙΙα6 δβεα αἴσο- 
Ραῃίασ Ηνρῖθα, Αθοὶθ, Ῥαπδοθᾶ, 
1850; ν166 ΡΙτπ. ΗΝ. 95, 11. οἴο; 
ΟΥ̓] ΠΤῸΥ ΒΒΙΤΘΙΙΣ 

698. ἄλλο λίβανος, καὶ ἄλλο 
λιβανωτὸς" λίβανος μὲν γὰρ αὖ- 
τὸ τὸ δένδρον (Ἰππὶροτιι5 ἐπυτ] ἔθγα, 
βἶνθ Ῥῃοθηϊοθὰ Τἴπη, : νἱᾶ, ΒΊΠ]6τ- 
Ῥόοκ, ΕἸοΥ, ΟἾ 885. Ρ. 342. 567. ἣ 
λιβανωτὸς δὲ ἃ καρπὸς τοῦ λιβά- 
ψου. 8. --- 564 ΞουἹρίογεβ γϑοθηϊίο- 
ΥγῸ5 οἰΐαπὶι ἐλ νοσδῃξ πα κάυ ἐν πὶ 
τομαῖς Εν ντὰ6, (05 ᾿ἰδιιάαῖ, Απὶ- 
10}. Ὁ. 89, εα, ΨΔ]0Κ., 10. Βο- 
ἀδοι ἃ ϑίαροΙ] δὰ ὙΠΘΟΡὮτ. Ηϊϑι. 
Ρίϑηΐ. Ρ. 976. οἰο. οἷ, 1110. 

τ00. ἄγροικον. ἀναίσϑητον. 5]. 
Ὠοτν. ἀπαίδευτον. 51. ῬαγΊ5. 

701. σκατ. ἘΥΙ ΞΟΠ] πα, τπογαΐνο- 
σιπι. 085. Τγθολγγοσδοτ. Ῥατῖβ.- 
τὸ σκατ. λέγει ἢ διότι οἱ ἑατροὶ ἔκ 
τοῦ τὰ σωμάτων κενώματα βλέπειν 
καὶ οὖρα τοὺς μισϑοὺς λαμβάνου. 



ἥν. ὁ. δι ὍΣ: τς 

ΚΑ. μετὰ ταῦ ἐγὼ μὲν εὐϑὺς ἐνεκαλυψάμην, 
δείσας" ἐκεῖνος δ᾽ ἐν χύχλῳ τὰ νοσήματα 
σχοπῶν περιηει πάντα κοσμίως πάνυ, 

705 ἔπειτα παῖς αὐτῷ λίϑινον ϑυείδιον 
παρέϑηκε, καὶ δοίδυκα, καὶ κιβώτιον. 

ΓΥ. λίϑινον; 

ΚΑ. 

ΤῸΝ 

ὃς ἐγκεκαλύφϑαι φής; 
ΚΑ. 

710 

μὰ 4Δἢ οὐ δῆτ᾽, οὐχὶ τὸ γε κιβώτιον. 
" -" , φΦ 2 

σὺ δὲ πῶς ἑώρας, ὦ κάκιστ᾽ ἀπολούμενε, 

διὰ τοῦ τριβωνίου. 
ὀπὰς γὰρ εἶχεν οὐκ ὀλίγας, μὰ τὸν Δία. 

- ᾿ Ψ» - τ ’ ΄ 

πρῶτον δὲ πάντων τῷ Νυεοκλείδῃ φάρμακον 

καταπλαστὸν ἐνεχείρησε τρίβειν, ἐμβαλὼν 
σκορόδων κεφαλὲς τρεῖς Τηνίων. ἔπειτ᾽ ἔφλα 

σιν, ἢ ὅτι ὁ τῆς ἑατρικῆς ἡγεμὼν 
Ἱπποκράτης ἀνθρωπίνων κύπρων, 
ὥς φασιν, ἐγεύσατο; βουλόμενος 
περί τινος νοσοῦντος μαϑεῖν., 1) 
ἄρα ζήσεται, ἢ τεϑνήξεται. Ἐ᾿: 
» ΜΙ ϑαϊοὶ πο πϊοᾶο ἴδοι! ἔθγπηξ 
οὐογθηι ΘΧΟΥ ΘΠ Θ ΣΟΥ, 56 οο- 
δυΠΓΗΥ ΘΕ ΠῚ ΞΘΟΡΘ ΔΘΘΟΟΤΟΓΟΥΤΠ, 
Θχογθηϊθηΐα ᾿ΐα ϑαυΐθιι5 οἱ οὐἱ 8α- 
ΙἸΏΔΟΥΘΥΘ, τὸ νϑϑοὶ 115 νϑ] ] 6 νά θϑη- 
ἐὰν. 8165 Ππϑοθθβθ6 ΠΟ δδὶ αἸΟΟΥΘ, 
Ῥοδέαπι Υγθϑρδχίξβα δα δουδὲ Ογρτῖίος, 
41} σοηΐγα τουπΐηα ΘΧΟΥΘΠΊΘΗ 15 
Πομλϊππὶ 5101 πηθ θυ} σοηδῆθνο- 
ταῦ (ν. ΡΠ. Η, Ν. 28, 20.): ππᾶ6 
παΐππι δὲ ῬΥΟΥΘΥΡ. βοῦς Κύπριος 
ἂθ χοπροφάγῳ εἰ ἀναισϑήτῳ. ν- 
Πϊορθηίΐδη. ὃ, 49., Αρρεπα. αι. 
4.1. Αροβίοὶ. Ῥτον. 8, 66., 51114,, 
Ηδ5. Αα Ρονεβ Βοεοίϊοοβ γϑϑβρίοΐ 
αἷϊ 8.; δ6α διιὲ ῃιθηιουΐα θαηϊ ἴ6-- 
61}, δῦ Ῥυὸ Βοιωτοῖς τϑροπθη- 
ἀππὶ ᾿Κυπρίοις. “ος- ἑτερόκλιτος δέ 
ἐστιν ἡ σπατὸς γενικὴ, ἀπὸ εὐϑείας 
τῆς σχώρ. Ἐ, 8. --ὀ αὶ τάλαν. 
δεότε τοιαῦτα λέγεις. 81. Ὥοτν. 
ἐπίῤῥημα σχετλιαστικόν. 8]. Ῥαγῖβ. 
Ῥατγιϊοΐα οἱ αὐππτιιν 11.) 41 8]}115 
ΑἸ Θχργοργαμὲ, ἘΦ νὰ εἰδὲ 
πεΐδογο! οἵ, 679. 

704. περιήειπάνυ κοσμίως; 
οὗἰδαε σγαάι αεἰπιοάμπι οοπιροϑίΐο 
εἰ ρίαοίάο. Ἐ,. οἴ, 974. ᾿ 

705. παῖς. δοῦλός τις. 5]. ῬαΥΐδ. 
ον. Εν: ϑυξείδεον 680 γπογία-- 
χίμτπ, (πο 40 Ηἰρροοῦ, δὲ δ1115 
νοσαίιγ ἔγδη. πδηι αδηνηι νι 
μαθοὺ νῖπι ΡΥΙπλν : πηᾶθ 714. 
αἰοῖπιν ϑυεία. --- Ἐ᾿. οἵ. 793. 

706. κεβ. οϑὺ οἱδίοίία, αγομῖαν 
δογίσιίμτι. κιβωτοὶ οτϑαὶ Ἰρηθδθ, 
ἔϑυθ {Π186686, 564 κίσται ν]Π}1Π 6 86. 
1π κιβωτοῖς Δϑϑουναρδηΐῦ νϑβίθς, 
Ῥϑοπηῖδ, δἔΐδηη τι θα] σδηηθηΐϊα; νἱὰθ 
713. 5644. 5684 1η κίσταις τοσομάθε- 
Βαηΐι 01}}1. ν. ἱπᾶθχ ΤΗΘΟΡΉΥ, ν- 
κιβωτός. Ἐ᾿. 

707. νογϑβιις ῃἷσ 114 ἔγὶ σθὲ, πὲ 
Ῥγαθθιηΐθ οοά. ἢν, οπμτῖὶ θιιὴχ 
1181}. Β. 

708. ὦ κάκ. ἀπ. αἀἴστιθ,), φιὲ 
γῖϑογγίθ ρογϑᾶσ, 1. 6. δορί θέ ϑδιΠι6 
506] 115. Ε. οἵ. 452. 

709. δεὰὼ τοῦ τριβ. νῦν τοῦ 
παλαιοῦ καὶ τετριμμένου ἱματίου. 
τὸ γὰρ τρίβακον ἱμάτιον οὕτω κα- 
λοῦσιν ᾿Δττικοί. ὁπὰὼς δὲ τὰς τρώ- 
γλας" ἔνϑεν καὶ ὠὧπες οἱ ὀφϑαλμοί" 
ἀνοίγματα γάρ ἔστι. πδὲ 

712. --- Η65.: ἐνεχείρησε" προὔ- 
ϑηχεν. 80. οοερί!. δίοξεδο: ἐγχει- 
ρῶ, εἐοπογ-. Αομᾶγη. 854. ἐγχείρει 
λέγειν, ἱποῖρθ ἄΐοογο. οἵ, Νὰ. 717. 
16. 

713. Ἴσηποϑ, ὙΠ ΑΥΪ5. ΑΘραθὶ 1π5ι8, 
νυν] θίιγ }}}1 δι 1556 ἔθ σα οἰ 55:18, 6}115- 



ΔΡΙΣ ΕΘ ΦΧ ΝΟΥΣ 

ἐν τῇ ϑυείᾳ ξυμπαραμιγνύων ὀπὸν γ “ ῃ μ γ 3 
» 3. 

καὶ σχῖνον" εἶτ᾽ ὄξει διέμενος Σιφηττίῳ, 
κατέπλασεν αὐτοῦ τὰ βλέφαρ᾽ ἐχστρέψας, ἵνα 
ὀδυνῷτο μᾶλλον. ὁ δὲ κεκραγὼς καὶ βοῶν 
“᾿ 5. ἐπ᾿ ἀν ἢ κ ᾿ , 42 

ἔφευγ ἀνάξας" ὁ δὲ ϑεὸς γελάσας ἔφη" 

46 ρϑύβϑουβ. Εὶ Ε΄. ποαῖθ 7776 
ΔΡΡϑιἸαΐανυ. νἱᾶθ 46 ε8 Ἀϊθ656111 
Βρηιοσκ. δυΐῦ οἰημθὺ ἤθῖβθ π80 ἢ ΟΕΘΥ 
Τιθναμΐῖθ Ρ. 48. Ξθ64ᾳ4ᾳ. ἔφλα. ςξ, 
689. 

γιά. συμπαραμιγνύειν (ρτο 
Πδοὸ ἔουπια ροδίδϑ δῃ 4] ΟΥ̓ 65 8]- 
ΤοΥϑπὶ ἴῃ ὑμὲ ἀδιγρα556. πηοπϑί Β. 
βϑοιηᾶιπι Ῥούβου. δα ΕΜΡ. Μαεα. 
744.) δϑὺ ααἀπιίδοογο, ααἀάογε. ὁπὸς 
Εἰβὶ οὔηἶπῸ διέσοιπιγ), ἸΏΡΥΙΠ] 56 
Ἰαοΐθιιπι ρ]ϑηΐαυιπι, στ] 6 Υ 6 48π0ο-- 
ἄδπι 1βοθβϑίταπι, 5 σΠΙΠοαΣ, ἰθ 6 
ΘΙ Πρ] ΟΙΤΟΥ τὰ νοσδίθγ, θἰϊδηλ ΔΡ 
ἩΗ]ρροοταῖβ, ϑδιμοοιιδ7) ἰασ, ἰαβοχὶς 
56 ἐαδογρίεϊῖ. 568 δἰϊρλϊ, Ὑπαχῖ-- 
Τη6 4186 Οὐτθπδίοὶ, πῖροΐθ ρύδϑ- 
βἴδη 1 5511]. ν. Οἷοϑ5. νοιὲ., Οδΐθη. 
81055. Ηἱρροοῦ,, Εοδ5. Ἰεκ. ΗΙρ-- 
ῬοοΥ., ϑίαρει!. δὰ Πθορπν. Ηϊβῖ, 
Ρ]. 6. 8. Ρ- 591. (6ὲ ἸῃρΥ]πι15 Ρ]]Π. 
ἘΠῚ ΝΘ. 9: Ὁ ὙπΕΓ ἃ 991:}. 6 
51ΠΡΉ1Ὸ 5θῖι Ἰϑβθύβ ΠΙΌβοου, 8, 9Ή6.: 
ὁ ὁπὸς - ἔστε δριμὺς --- ὀξυδερ- 
κίας ποιητικός: ΕΧ πὸ 1π|6]1151- 
ἴὰγ, οὐ Αδβοιΐαρ, δαμιθιιοσιῦ 
ἰδίππι βδιισοσπι 10 ΟΙΥΘη 415. Νβο-- 
οἸ᾽άαθ οοι] 5. ἀπᾶβ δρ. ΡΙΐη. 18, 
80. ἀοϑέιπεὶ ἰαδεγριξαέωιπ. Ἐ'. ν146- 
ἴα 58Πη6 ἴηίθι! Πσὶ γογμία ἀϑαὰ ζοε-- 
Ζίαάα (Ξεϊικοτιαάθς διδοζεπάγαιμε, ιι-- 
7εϊδάγθολ)., ἀπάπι ἰδπιθη ΡΙϑηΐαπι 
ΓΑπηδθιβ ἀἸβεησιι θὲ ἃ ἸΑβθυρίο. 
1115 φαϊάθπι τϑαϊχ ΤΠ ΠΡΥΠ115 516 - 
ο]θπία δὲ, δαμιθ᾽τυγααθ οτιπὶ ἃ 
τ θα1ο15 1 ΠΠΟΥΡῚ5 ΠΘΥΨΟΥΠΠΙ, ὑπ|πὶ 
ἃ οοσαβ 86 σοπάϊθηοβ5 εἶθος 1δϑιι- 
ΤἸΟΥΘ5; δα Π6Πὶ τἰϑτῖπὶ αιιοα αἰτ1- 
εἰπεῖ, νἱθ, 4105 ἰθϑδιθβ οἱἷἑδὲ 8ὅρ., 
Οομσιπι ἂν. 586., 1580... ΑἸ θη. 
1. Ῥ. 6.) 2: Ρ. 68... 4. ». 169. 56611.. 
14, ν». 6238. οὗ. Β.Π]ΠΘΥ δος. ΕἸοσ. 
Οἰ855.. Ρ. 72. βεαιι.., ὙΠ ΒΘ ΠΙ 
Ἡαπαᾶῦ. ἀν Ναέμγροδολ. νο]. 8. Ῥ. 
484. Ξεσα. 

715. σγῖνον νῦν φησι τὴν σκίλ- 

λαν" δηχτικὰ γὰρ βούλεται πάντα 
εἶναι. ---  ἡἣ αὐτὴ γὰρ τῇ μαστίχῃ. 
8. σχῖνος Αἰ1ο]5 οβδὲ σχίλλα., σοἰδία 
γπαγίεϊπα, ἀἐδ σοπιθῖτια ἤθοτγσξινί εὐ, 
ἀδ {πὰ Ἰαιιἀδη ταῦ 1] Ο5οοΥ. 9, 202., 
ΤΉΘοΟρΡΗγ. Ηἰβῖ. ρ]δμΐ. 7, 12, οἱ 101 
5808]. ΡΡ. 874. 5644.) 541π|85. 468 
Ηοιηοη. ΗΥ]. 1αἴγ. ο. 8. οἴσ, 278. 
1, 1η16]]. ϑμοοιϑ. Ια, δοίϊίαθ, χαϊα 
ΡΥδθοθαῖς ὁπός. παῖ ΠὨίοβοου. 501}- 
146 ἐσθ δύναμιν δριμεῖαν, εἴ 
ΡΙ, 19, 5. απ παΐώπε αἷϊ ἀσϑίο 
ἐκαῤμαπάο: τη 48 ἀραὶ νϑῖξ. ΟΡ 116 
ξμ1Ὲ ἀοοξιάπι σοϊίτιαπι 56ὰ δολϊεῖ-- 
εαπι. “6. οἵ. ΒΊΠΟΥΡ οῖς. ΕἸΟΥ. ο]6855. 
Ρ. 91. 56 αι... Ὑν1 1 πιβθη. 1. 1, Ρ. 626. 
564. ἘΝ: ,,δεέμενο ς Δ0Ύ. 2. πιεα, 
ΔΡ δοῖ, δίημι. 51055. νειῖ. δίημε, 
τιαείαοῖο ᾿υπιοῦδ δ]θηο; [ἴδηι 
δίεμαι,. δλωπιθοίο Ἰίησθοῦθ ΠπΊΘΟ, 
Σφηττὸς 1 νος ν6] ορρίάμεπε 
Αἰισαθ. οὐδ ΠΟΠ6Ππ Ρϑδσὶ οἴ ρο- 
ΡΏΠ]]. ν. Μέδιιῦβ. 46 ρορ. Αἰοα6 ἢ. 
ν. Ρ. 196. 5ε44. Ιπποοΐδα ϑρμϑῖ 
ξιιῖ556 αἰοιιηΐαῦ του δ ο 551Πι1», πη 6 
ὄξος Σφήττιον ρΡυίαξμγ αἰοίιπι 
6556 σοδέμπι Ργαθδοῖριεθ χποσίας δὲ 
αὐτο. ν. Ηδθβ. ἴῃ ὄξος Σφήττε. οἱ 
ΑἸΠ6η. 9. Ρ. 67.“ 8. διέμενος. 
διυγραίνων, ὃ νῦν ̓ χυματίξειν φασί. 
Σφηττίς ῳ δὲ τῷ δριμυτάτῳ ἀπὸ 
δήμου" ,πικροὶ γὰρ οἱ Σφήττιοι καὲ 
συκοφάνται. ἢ “παρὰ τοὺς σφῆκας" 
ϑυμικοὶ γάρ. ἢ ὅτι δριμιὶ ὄξος πα- 
ρὰ Σφηττίοις ἐγίνετο. Αδσγρίϊαπε 
δὲ Οπίάϊηι δοθέαπα σοιητηθηἀδίαπε 
ἔα 1556 τποη δὲ 5Ρ. 

716. ἐκστρέψας. ἐξεστραμμένα 
ποιήσας. 5]. Ῥαγίβ, Ἐν: ἐπιυθγέθτι 
ῬΑΙΡΕδ αΣ ἢ. τ ἐκστρέφειν ἱμάτιον 
εδῦ ραϊίδμπα ἐγίλπι 6 ἱπέθσγο τε] 
ΟΟΥΘ, νοῦϑδὶ ματιτιῖδ. [εἴπ ΚΙοΙα 
τνθη θη. ν. Οάβαιρ. δὲ ΤΠΘΟΡΓ. 
ΟΠανυ. 99. ἐρὸς 

718.ὡὨ. ὠνκξἕ 
Ποῦν. Ρασίξ. 

ἕας, δρμήσας. Εἰ. 



ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. 939 

Ἐνταῦϑα νῦν κάϑησο καταπεπλασμένος, 

720 ἵν ἐπομνύμενον παύσω δε τῆς ἐκκλησίας. 
ΓΥ͂. ὡς φιλόπολίς τις ἔσϑ᾽ ὃ δαίμων καὶ δοφοός. 

ΚΑ. μετὰ τοῦτο τῷ Πλούτωνι παρεκαϑίξετο, 

720. ἐπομνύμενον. - ἐπω- 
μοσία ἐστὶν ἀπόδοσις αἰτίας, δι᾽ 
ἣν οὐχ ὑπαντῷ τις πρὸς τὴν δίκην. 
Ὑπερίδης" καὶ ἐμοὶ μὲν συ μ- 
βάσης ἀῤῥωστίας, καὶ ὑπο- 
μοσϑείσης ταύτης τῆς γρα- 
φῆς (ἰι. 6. βοτὶρίο, 4τὸ ΔΡΙγπἃ- 
μναῖ 7.γδ) σηο ἸΏ ΘΥΡΟΘΙΟ ; 56 
ἸΊΟΓΡΟ ἱπηρθαἶτὶ, αιιομλΐητι5. δ 6685- 
58: ἴμ Ἰμα τοῖο), ἀνεβλήϑη ὁ 
ἀγ ὦ ν. οὕτως (5ὶς, τιὶ 81 ἀἰοθίιτ.) 
ὁ Τήλεφος. ἐπωμοσία ἐστὶν ὄνομα 
δίκης, καϑ' ἣν οἱ μέλλοντες ἡττᾶ- 
σϑαι, νοσεῖν προφασιξύμενοι; τὴν 
κυρίαν “ἀνεβάλλοντο . καὶ πάλιν ἐξ 
ἀρχῆς ἐδικάξοντο. -- 85. Βοο 1ἄδθιὰα 
ΑἸΟΙ ΟΣ ὑπωμοσία. Ηατροον. » λο- 
πθηΐ ΠΏΚοτο: ὑπωμοσία" τὸ ὕπερ- 
τίϑεσϑαι δίπτην προφάσει χρώμενον 
ἀποδημίας ἢ νόσου, ἢ τινι “τῶν 
παραπλησίων. μεϑ᾽ ὅρκον οὕτως 
ἐλέγετο, καὶ τὸ ποιεῖν τοῦτο ὑπό- 
μνυσϑαι. ρΡοΥϊπεῦ μοσ 84 οϑιιβαβ 
Ῥυϊναῖαβ; 56 ἴῃ ῬΆΡΙοΙ 5. σαοσιιθ 
Ἰοσῖπὶ παροῖ ὑπωμοσία βῖνθ ἐπω- 
μοσία. Ῥο]]χ 8, 6, 56.: ὑπωμοσία 
δέ ἐστιν, ὅ ὅταν τις 7) ψήφισμα ἢ νόμον 
γράφοντα γράψηται ὡς ἀνεπιτή- 
δειον. τοῦτο γὰρ ὑπομόσασϑαι λέγου- 
σι, καὶ οὐκ ἦν μετὰ τὴν ὑπωμοσίαν 
τὸ γραφὲν, πρὶν πριϑῆναι, κύριον. 
ααΐϊοιιπὶ 5 η 165. Δ] 15 φιαΐάαιη ἴπ 
50}01115: ἐπωμοσία δέ ἐστιν, ἴπ- 
αἱξ, ἣν ἐπιδίδωσιν ὃ βουλόμενος 

ἀντειπεῖν ψηφίσματι εἰσφερομένῳ. 
- Σαλούστιος δὲ φήσιν, ὡς μέλ- 
λοντες εἴς τινα δημοτικὴν ἀποστέλ- 
λεσϑαι χρείαν παρὰ τοῦ δήμου, 
πολλάκις ἐπώμνυον τὸ μὴ δύνα- 
σθαι αὐτὸ ποιεῖν ; ἵνα συποφαν- 
τῶσιν οἴκοι μένοντες. 4118 ΤΏ] η118 
ΡΥΟΒΆΡΙ]18 βοῖθης ρυϑθίθυπητῖο. στο- 
Οἱθ, ηἷθὶ ΠΟΥ, ΤΕ ΘΥ. Πᾶπο 6556 
αἷξ Βοσιιπὶ βϑηιεπ ΐαπι: νυ» Ὁ τ 78- 
Τα} υγϑηο οοηΐεπαδηΐοθηι, ἀθογοία 
Ἰηϊχαᾶ νεὶ χείρ. ΤΗΝ ὅπεθ,, ἘΞ 
ἰϊα βᾶθβρβ ὑϑηρ. Ῥδυτασθ ! 6 ΠῚ 86 
Ἰφϑάθηϊεμι, ααθπὶ ΞΥΘΟΡ Βαμα 515; 

ΔΥΟΘΠῚ ἃ ΠΟΠΟΙΟΠΡΘ, οἴ οἱ απγαιιθ 
τις 1 ΘΠ νΘΉΥΘ ΠΟ) ρΟΞβὶβ, ἀπ 
Η]ς καταπεπλασμένος κε 15..ς ἘΠ 
116 δοοὶρ᾽θπ τὴ 6556, ἱπαῖς, [πιὸ 
οδιιδᾶθ ΡΙΒ] 1686 Το] ροαταν] ἀο- 
οθηῦ οἰϊδι ερη4. ὡς φιλόπολες 
εἴα. ΠΟΙ ΣΟΥΥΙ Πρ 6 ὲ νὴῦ ἀοοίΐδ5. αὦ 
ΤΠ σηχα ἄδην ῬΟ]]ιοῖσ. ΘΣροβἑοπθὴϊ 
ΘΠΌΡΗΣ. ἩρΙΒΗ- 4.. 7: 98., βη 
ΗδΥΡ ΟΥΑΙ ΟῚ 5 δα θα τρία. 11 
Μιαΐδη. Ρ. 841. εὐ Πϑηιοξῖϊ.. δᾶν. 
ΟἸγπιρΊοα. 8ρ. απρογηῃ. δα Ρο]]ο. 
ὃ, 6, 56.: 46 τ νὰ. δἴίαπι ΚΟρΕΙΙ 
Πρ: Θθτη. ὑψεῦεν Οὐδοιτροὺ, ἀε» 
ὧν. Ρ- 680. 564ιι. Β.: »»υὐπωμοσίας 
10 ἴογο Αἰϊΐσο οἴμηθβ αἠαξίοτιες 
Δαν ὀαοθρέϊοτιες αἰϊαλογίαδ, 7Υ6}1- 
γδῆο Ἰηΐευροϑβίίο ρυοθαίαβ, αϊοξαὰβ 
6556. δ 7ι5)ιγϑη πὶ ΘΑ] απ] 186, 
αιοά, αἀἸ]αμοηθπι ἀθουθεϊ νο] Ἰερὶς 
Ροίθηΐθ δοοιιβαίουθ, Ὀ᾽ΡΏΙ5 δγδέ 
οδιιδαθ δὰ ΕΘ! Ταβίαβ ἀβέθσθηάδο, ΔΒ8- 
Ῥεϊαίτιηι 6556 ἐπωμοσίαν, οϑἰοπαϊξ 
Τ28ο0. Νοῖ. δὰ Οτδῖ. ἀθ ϑοοχαῖθ 
οἶνα Ρ. 119.““ 

721. ὡς φιλ. χαϑὸ τὸν λυμεῶνα 
τῆς πόλεως ἠμύνατο. 8. 

799. τὸν Πλοῦτον Πλούτωνα εἶπε 
παίξων" ἢ) ὅτι καὶ Πλούτωνα αὐ-- 
τὸν ὑποκοριστικῶς ἐκάλεσεν, ὡς 

Ζοφ. Ἰνάχῳ" Πλούτωνος δὰ 
ἐπείσοδος" καὶ πάλιν τοιόνὸ᾽ 
ἐμὸν Πλούτων᾽ ἀμεμφίας 
χάριν. ἄλλως. τὸν Πλοῦτον οὕτω 
λέγουσι" καὶ εἰκότως τὸν αὐτὸν τῷ 
Πλούτωνε (ἴπιο τῷ Πλούτῳ) τὸν 
“Ἵιδην. νομίζουσιν εἰς. 8. μος χε- 
ΟἸΠ5 1056 ΑὙΊ5ΤΟΡΠ., πηοπθηΐθ ϑΡ.: 
τῇ “Ζήμητρι, καὶ τῇ Κόρῃ, καὶ τῷ 
Πλούτῳ. ΟἸος. ἀ6 Ν. Ὁ. 
Ἰφγγόπα νἱς οπιτὲδ αὐ με πιαξαγα 
1)ιεἶ ραεγὶ ἀφαίοαξα 65}, ψεῖ ἶνες, 
μὲ αρ. σγάθεοος Πλούτων, ψιία “Ἔ 
χϑοίείαχιε οτπγιΐα {τι ἐφγγαδ. ἐσὲ ογίωχι- 

ἐμγ 6 ἐθγγίδ. “ΡΠ 5, 56ιι ΡΟΥΘ 
Τυράδπις. 8, 837. 119 νοῦσεοὲ αά 
ταϑίοα ἀπιποδ πίσω! μωδμάφθηε 

φ., 26.: 
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καὶ πρῶτα μὲν δὴ τῆς κεφαλῆς ἐφήψατο" 
ἔπειτα καϑαρὸν ἡμιτύβιον λαβὼν, 
τὰ βλέφαρα περιέψησεν: ἡ Πανάκεια δὲ 
κατεπέτασ᾽ αὐτοῦ τὴν κεραλὴν φοινικίδι 
καὶ πᾶν τὸ πρόσωπον. εἶθ᾽ ὁ ϑεὸς ἐπόππυσεν" 
ἐξηξάτην οὖν δύο δράκοντ᾽ ἐκ τοῦ νεῶ, 
ὑπερφυεῖς τὸ μέγεϑος. 

ἘΠ ὦ φίλοι ϑεοί! 

730 Κα. τούτω δ᾽ ὑπὸ τὴν φοινικίδ᾽ ὑποδύνϑ᾽ ἡσυχῆ 
τὰ βλέφαρα περιέλειχον, ὥς γ᾽ ἐμοὶ δοχεῖ" 
καὶ πρίν σε κοτύλας ἐχπιεῖν οἴνου δέκα, 

ὁ Πλοῦτος, ὦ δέσποιν᾽, ἀνεστήκει βλέπων᾽ 

Πῖνοβ ἐγ ῖρπιανα Ἰμτ ιι5 Οὔοιιδ αγαα. 
Ῥαϑιβδῃ. 1, 8ὃ.: Εἰρήνη φέρουσα 
ΤΠλούτωνα παῖδα. 1άοπὶ 9, 16. καὶ 
πλησίον Τύχης ἐστὶν ἱερόν" φέρει 
μὲν δὴ Πλοῦτον παῖδα. 4110] παρα 
τι πα ΟΕ η σι, ΠΟ οβὲ απο 
ΤΠ] ΟΠ ΘΘΙ1115. νοι 80. ΓΟ ΔΗ τι πὶ 
ΤΊΠπιο 8 Ο. 91.. το} θη 5  Υ ἢ τ 51 11Π 
ΘΟΙ 51} 106 ὲ Β. νάα, οἰἴαπὶ Βοο- 
οδοο. Ἃ(6 (Θ6π68].. ἀθοῦ. ὃ. ο- 7.. 
Ηἰτῖ. Βιϊάογῦ. {ἰὼ γελοί. 9. Ῥαδδ. 
104. ΞΡΗ͂ΟΣ 

1734. ἡ μετ. ἀντὶ τοῦ σουδάριον" 
ῥάπος ἡμιτριβὲς λινοῦν τι, οἷον 
ἐχμαγεῖον. --- 8. 651: ἢ. ]. σμααγέμτπι 
Ἰπίεαιι . (0 5 ἀοΥΘ ΠῚ] δρϑίογρὶ- 
ΤΉ115. --- ἘΝ 

795: περι ἐφ. περιεκάϑηρεν. 8]. 
ῬΑυ δ. οἶγοιιπι, 5ῖν 8 οπιχιὶ δα Ρατὲξ. 

ἀεεογοίς. Ἐπ 1. 

726. κατεπ. περιεσκέπασεν, 5]. 
Ώουν. φοῖιν. πέπλῳ κοκκίνῳ, 5]. 
Ὥοτν. Ῥατίβ. οἵ, 730. 

727. ἐπόππ. ἐσύρισεν. ἵνα οἱ 
δοάκοντες ἐξέλθωσι δηλονότι. 85. 

738. κοινῶς μὲν πᾶσι τοῖς ἥρωσι 
δράκοντες παρετίϑεντο (2), ἕξαι- 
ρέτως δὲ τῷ “᾿σκληπιῷ. δράκοντες 
δὲ λέγονται ἀπὸ τοῦ δέρχω, ὃ ἐστε 
βλέπω- ὀξυδερκὲς γὰρ τὸ “ζῶον. 
ἀνιέρωται ὁὲξ τῷ σκληπιῷ, ἐπε ιδὴ 
τὸ γῆρας ἀποβάλλει (ὦ): καὶ ἡ ἐα- 
τρικὴ δὲ φυλάττει φύσει τὸ νέον, 
ἐξωϑοῦσα τὰ νοσήματα. 5... Ρυδε- 
ἰθῦθᾶ Αθβοιϊαρῖο βϑουΐ ούϑΐ ρ 811 

ΘΑ ΠΠΙηδοοῖ; τέϑηι ποοΐτδθ δἕ ΘΔΡΥ86. 
νἹά. γο 5511 ΤΉ6ΟΙ. ἘΞ ἢ ἐς Ὁ: ΟΘΌΣ 

729. ὑπερφυὲς "ἀϊοὶ πιοποῖ ἘΠῚ 
αυμαἀ αι παῖπγαθ 5186 τηοάαπὶ 
ΘΧοθαϊ;, Ἰη5]ΘΉΠΘΥ Πλ8 ΡΠ, 8Π1-- 
ῬΙαΠῚ, ναβίμπα. οἔ, 745. οἱ Ἡεβυ ΟΠ. 
ἢ. ν. ὦ φ. ϑεοί. ϑαυμαστικόν. 
81]. Ῥαυϊβ. 

791. 515 Ρ]ευτατ6 Μ88. 411: ὥστ᾽ 
ἐμοὶ, ν6] εἷς ἐμοί. ΑἸα. οἵ Ζυηῖ. 
3. δοκεῖν. ἵγιισῖτα Βυ. ὡς γ᾽ ἐμοὶ 
δόκει. «δοκεῖ ἀμ τιο ΠΔΥΥΘΠΕΙ, Π ΟΠ 
ἐδόκει ἰαπξαμι, οἴττι γ65 ἀϑϑυθεισ. ““ 
Βοϊββοιδά, ἂρ. θορυ, ϑρΡ.: Ὁ ΡΙΕῚΙ 
δάμιις σοθοι θη! ΡΘΙραῦταθ ἃ 
ἄπορις 1115. 1πρϑηεθι5. αἀγϑοοηῖ-- 
Βιις αἀοίθυβαθ πο αἱ, 40 
ΘΟΙ]811551π1115 15 ἄθμτο ἢ ογοῖ, ΡΥο- 
τὶ 4101 ἀγαοομθβ αἰιγ65 1Δυ 6 160 
νδὐοϊπα μα] [δεῖ ΡΟὐἶ5. νΟΟ65 ἄἀθο- 
χισα πὲ 6] Π]σ θη 41) ρευιαπὶ 1η5ρ1- 
γα ογθαοραμπίιγ. Κ. Ῥτοθαὲ πος 
Ῥοβίσθημιπι δχθμιρὶο Ἠθ]6η1 εἰ Οδ5- 
ΞΑΠαΥαΘ, 4 ΠΟΥ ΘιΓ65 1 ΑΡΟ]- 
1115 ἔθπιρ]0 11 ηΧ1558 αἸσΘΡΘηΓΟΥ 60 
Ἰησυθβδὶ δουρθηΐοβ; 4τιὰ ἀ8 σα νἱᾶ. 
Ἰηρυϊπιὶα Ζοίζ85 Ῥγοίθσοιμ. δᾶ 
ΤΥΟΟΡἢΥ. ΡῬτγϑοῖουθα τπομδῖ, ορ- 
Ῥογίιμθ 1115 ΘΥΤ1ΠῚ ἘΕ  π τ τπς 
ΟσΙ]οσππι δοίεὶ ἐσ ἔπι 6556 8}}1- 
ταδὶ ὀξυδερκεῖ. 

732. κοτ. νι 6 482. 5.: --- σκώ- 
στει τὰς γυναῖκας ὡς μεϑυούσας. 
δέον οὐ» εἰπεῖν πρὶν εἰπεῖν δὲ 
λόγον ἕνα, εἶπε πρὶν (πρίν σε) 
ἐκπιεῖν κοτι οἴνου ὃ. οἵ, 639.54. 



1.1.4. ΟΥΥ ΓΘ Σὰ 

4 

788 

ἐγὼ δὲ τῶ χεῖρ᾽ ἀνεχρότησ᾽ 
ΠῚ ἿΣ τ μή ῃ- δ 

τὸν δεσπότην τ᾽ ἤγειρον" ὁ 
ἠφάνισεν αὑτὸν οἵ τ᾽ ὄφεις ἐς 
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εὐϑέως 
ὸν νεών. 

ων» -- Ὁ » 
οἵ δ᾽ ἐγκατακείμενοι παρ αὐτῷ πῶς δοκεῖς 

-» γγτὶ ᾿ τὸς Υ 

τὸν Πλοῦτον ἠσπάζοντο, καὶ τὴν νύχϑ᾽ ὅλην 
΄ Υ ν ΜῈ , 

ἐγρηγόρεσαν, ἕως διέλαμψεν ἡμέρα. 

740 
᾿ ΄ ᾿ , 

ἐγὼ δ᾽ ἐπῃηνουν τὸν ϑεὸν πάνυ σφόδρα, 
ὅτι βλέπειν ἐποίησε τὸν Πλοῦτον ταχὺ, 

, τὸν δὲ Νεοκλείδη μᾶλλον ἐποίησεν τυφλόν. 
ὅσην ἔχεις τὴν δύναμιν, ὠναξ δέσποτα! 
ἀτὰρ φράσον μοι, ποῦ ᾿σϑ᾽ ὁ Πλοῦτος; 

ἔρχεται" 
ἀλλ ἦν περὶ αὐτὸν ὄχλος ὑπερφυὴς ὅσος. 
οἱ γὰρ δίκαιοι πρότερον ὄντες καὶ βίον 
ἔχοντες ὀλίγον αὐτὸν ἠσπάζοντο καὶ 
ἐδεξιοῦνϑ᾽ ἅπαντες ὑπὸ τῆς ἡδονῆς" 
ὅσοι δ᾽ ἐπλούτουν οὐσίαν τ᾽ εἶχον συχνὴν, 

750 
᾽ ᾽ ΄, ᾿ ΄ , 

οὐκ ἐκ δικαίου τὸν βίον κεκτημένοι, 
ὀφρῦς ξυνῆγον, ἐσκχυϑρώπαξόν 8᾽ ἅμα. 
οἵ δ᾽ ἠκολούϑουν κατόπιν ἐστεφανωμένοι, 
γελῶντες. εὐφημοῦντες" ἐκτυπεῖτο δὲ 

“37. πῶς δοκεῖς. ϑαυμαστι- 
κον, ἐντὶ τοῦ λίαν. 5]. Ο Ρατΐβ. 
οἵ. Ἀδη. 54. 

788. ἡσπάξ. οἕ. 820. 
743. δεσπότης νοοσδῖιγ ΑΘϑοιαρ., 

α«ιυῖΐα εδὲ ἀοπλίηιι5 νδ]θιιἀϊηῖ5 εἴ 
581τ15 ποπιίηαπι. Εἰ, 

γά45. ὄχλος Ἰάδιπ αιιοὰ πλῆϑος. 
ν. Μοετὶς ρ. 989. ὕὑπερφ. ὅσος 
εϑί ἑπογθαιθεί5., ἰοτιρε πιαχίπια ἤο- 
πείσιιεπι πιμϊειεμάο. Ἐς ὅσος. ϑαυ- 
μαστικὸν, ἤτοι πολύς. 41. Ῥατΐβ. 
68 ἴᾳγθα 1 ρ ΘΟ ἾΥῚ αἷξ Ῥ] τι, αιιο- 
τη 5 Θχίθρ]ο δανθρηΐαϊ, 

116. βίον, οὐσίαν, τεπι., ὁρ65. 
}αομἤέαξος, αἱ, απνιοΐϑητθ Β᾽,, Ο ἀγ58. 
1,;. 160. .977. εἴα. οἵ. 749. 

γ7γά9θ. συχνήν. πολλήν, 5]. 
Ώονν. 

750. οὐκ ἐκ δικ. 1. 6. ἀδίκως, 
βἴσις ἐκ τοῦ δικαίου, εἶνε ἀπὸ τοῦ 
δικαίου, αἀἸοίειν ργὸ δικαίως. νϊα, 
Ἡ, δ Ἐ᾿ σύπὶ ἢς 1, ἔμ 1π ΑἸΣτ, 

ΛΕΙΒΤΌΡΗΑΝΕΒ . 

οὦ Ὑ,Έ6]1ΕΥ. δύ. δυ. 8, 9. ρ. 194.. 
Ἰἰ6πὶ 840 Η, Ἰαπάδιι5 Τεοραγά. 
Εμπηθηαα, 1, 91. 

751. ὄφρ. ξυνῆγον, σομπίγαπο- 
Ῥϑηΐ εἶνθ δαἀιοθθδηΐ. ΒροΥο δ. 
δ]. Ῥατῖς,: δεῖγμα κατηφείας, ἤτοι 
κατηφεῖς ἦσαν. ἴδιον γὰρ τῶν λυ. 
πουμένων τὸ τὰς ὀφρῦς συνάγειν. 
-- ἐσκυϑρ. ἴοινὶβ οι] 15 δοιὰ 16- 
ἵγσο να]τιι ἐπερθαητιτ, πιὸ Ἰηΐοχ- 
ΡΥΘίδίασ Β΄... απ ον, τ δὲ Η, 

752. οἱ δὲ, γι5ιἐγ) ἠπολ. κατ. 
Ροπθ, ἃ ἴεῦρο (οἵ, 1090,), 564μ6- 
Ῥδησιγ ΡΊ μένη, ἐστεφ., σοτομαῖϊ, 
τ ατὶ ΤΘΡὶι5. Ἰαθυϊβ πἰθυθηΐησ, ν. 
ῬΆΞΟΠΔ]. ἀοὺ ΟοΥ. 9. 10. οχίσ. Ε 
1. εὐφημ. τὸν Πλοῦτον. α]. Ὀοτν. 
ἐπαινοῦντες τὸν Πλοῦτον. 5]. Ῥα- 
115. εὐφημεῖν ΡΥΟΡΥ. 658 νϑυβιη 
ΒΔΌΓΟΤΙΠΙ., ατιοα 5] ΠἜὸ δὲ μεὶ νον- 
δίς ὕϑηθ οπιιγιαι ἴα; ἀεϊπαο ορροϑί- 
ἴθ τῷ βλασφημεῖν εδὲ Ἰαμάαγο͵ 
οοἰούχγατε. οἴ, Ἐ.. 

Ω 
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ἐμβὰς γερόντων εὐρύϑμοις προβήμασιν. 
705 ἀλλ᾽ εἶ᾽ ἁπαξάπαντες ἐξ ἑνὸς λόγου 

ὀρχεῖσϑε, καὶ σκιρτᾶτε, καὶ χορεύετε" 
οὐδεὶς γὰρ ὑμῖν εἰσιοῦσιν ἀγγελεῖ, 
ὡς ἄλφιτ᾽ οὐκ ἔνεστιν ἐν τῷ ϑυλάκῳ. 

ΤΊ. 

760 

γ5ά. ἐμβάς. τὸ ὑπόδημα. 5]. 
Ῥαγΐ5. ἐμβάδες (ἐμβάδια 848.) ογαμπξ 
ΠΔ]Οοὶ νυ] 65 νι] σαγα5, ἃ. ΤΉ γδοῖ- 
Ἀυ5 ἱπνθηῃϊ, ρϑι]ο Πιιμ]]οΥ 65. οο- 
ἘΠΌΓΩΪΒ. ἀπ ϊαιι 5. νυ. Βα]άιη, ἀθ 
(αἱς. δῖ. ο. 90. --- Β΄. δ6δο]. δὰ 
Οομο. 47. ἐμβὰς ἀνδρεῖον ὑπόδη-- 
μα. εἱδοαμίλια αιοαάδηι βδεμι8 
σαἸ σραιηθηῖὶ νοσαραίῦ κονίπους. 
Οομποίοι. 879. γέρων δὲ χωρεῖ χλα- 
νίδα καὶ κονίποδα Ἔχων ---" Ἐμ- 
βὰς δὲ κεῖται καὶ τρίβων ἐῤῥιεμμιέ- 
νος. 101 ὅοῆοὶ, κονίποδα: στε- 
νὸν σανδάλιον. οἴ. δοῃποίάουιὶ 16χ. 
δύ. ἢ. ν. -- Τταρίσαμπι ἴῃ Πΐδο6 
ΘΟΟΙΟΥΘΠῚ ΒΘΡΘΊΟΒΟΘΥΘ 5101] ν᾽ θη 
Η. εὲ Βοϊβϑομδᾶ, ἂρ. ὨοΡΥ. 8]. 
Ῥαγῖβ. εὐὖρ ύϑμοις, εὐτάκτοις. 
564 9]. Ποτν. ἀτάκτοις, αποὰ ροτ- 
ἤποὶ δὰ ἀῤῥύθμοις. 5» ποι 80- 
βιιγάθ δυο Ἰοοὶ ρ᾽θηι5 αιοα ἃ 
ἰγαρίοο ροδῖα βϑύϊο βδουϊρίπηι ἔι6- 
γαὶ εὐρύϑμοις, γηιίανουῖς ἴῃ ΘΟῊ- 
ΤΥΔΥ πὶ, τὖὖ ἸΠΟΟΙΊρΡΟΒΙΐο5. 56}1}15 
ἀπγ 86 ΒΎΘΒβιιδ. 1Ππάἀθγοῖ.ς Η. 

755. 566. πὸ δ: ΠΕ. 411. Ἐπ: 
ἐξ ἑνὸς λόγου δ65ὲ τιτιο ατιΐπιος 
σπιμΐ, δα ᾿ΘοΙπρΟΣ 0 7 ἔθυθ πὶ [μι ο, 
14, 18. ἀπὸ μιᾶς, τὶ ν. (δπΊου. 
οἱ Βαρβεὶ. ὀρχεῖσθαι Θ5ὲ σαίξαγε 
Θοπιπιοαθ δὲ δα αγὲῖϑ ἰορίθιι5,) σπτρ- 
τν ϑαίέαγο ἐθπιθ 767), ἱποοιπροϑιῖθ, 
χορεύειν δαίξαγθα ἔπὶ ογῦθπι οοτι- 
δογέϊδ τπαχιδιιδ, --- 

758. ἄλφιτα. οἷ. 919. Ἐ.: 90ύ0- 
λαπος δ6βὲ μέϑγ (ν 6] βδασοιιϑὺ δοοτ- 
ἐδιι5 50ῖ1 σογίασθμδ. ἴῃ ατιο ἔατυίπδ, 
6] ρϑ})15, δϑβθύνδιηυ, --- πηᾶο 8, 
αὦ Εἰρο]65. 878. ϑι14, δὲ .80}10]. 
οΥῦν, ᾿. 1. ϑύλακον ἱπίογρτοίατὶ 
διιπὶ ἀρτοϑήκην. ν. ἴπᾶοχ ΤΉ ΘΟΡΙΓ, 
(ΟἸναν. 16.) 

759. προύὰ Οδυϊοηΐὶβ γα ῬΘΥ͂ 
Ἠθϑοαΐοη, . 6, Γλιηδη}, τὖ πα 1}16Υ-- 

νὴ τὴν Ἑκάτην, κἄγωγ᾽ ἀναδῆσαι βούλομαι 
εὐαγγέλιά σ᾽ ἐν χριβανωτῶν ὁρμαϑῷ, 

οἷα ἱπορβ5. 64π80 ἔιιογαῖ δάϊιιις 
4ιδ5ὶ ἴῃ τπ|6 14 Ηδοδῖθβ, αιιϊΐα 6ο6- 
Δ ΠῚ 6ἱ ἀρροβίΐδιηι ἃ αἰντθιι5 αιιο- 
416 πον ἡ] 0 ΓᾺΡ ΪῈ οἰ 8115 διι8 6 
ΒΟΥ 15 ΠΟΙ ΠΊ]}ι15. νἹα. δα 590. 5664. 
οἵ οἵ. 1066. δϑηβιιδ: ορὸ φωίάθπι ἔθ, 
Ζα τπὸ Πθοαΐϊο ἀπιοδὲ. τοαμπῖγο υοῖΐον 
οὗ μεσ Ἰαθέιετπ, τιιμτιοίτεπτι, δοῦῖο ρμα- 
χιίέπι {μγτιαοθοτιεπι. Ἐ, οβ5.: Βεὲ 
αδν Πολαΐο «ναῤγίίολ,, αἰοὰ ὠπεσίχι- 
ἄἰοτι τοι ἰολ δοῖδοὲ Τὰ αἷθ σμδ 
«οέδομα δ πὶ σογθίμοεογ Κωοσλθηι 
ϑολσπμγ), 7)οἱὐ βοίοδδὲ αἰ ατιλιμχιτ- 
(6ει. -- δ]. Ὥοῦν. ἀνα ὃ. β. στε- 
φανώσαι ϑέλω. εἴ. 585. 51Π11}}1 πο- 
βιγδαῖθβ πιθίδρμοΥϑ αϊοιιηῖ, ψοπιαπαὰ 
χαῖξ θεισασ ατιρίτιείοτι, 1. 6. ΑἸ Ἰφαθπα 
ἄοπο ἄἀοιδγθ. Ει, 653. εἶτ᾽ ἐστε- 
φάνουν μ᾽ εὐαγγέλια, τὰ πηοπιῖξ 
κι, ἀιιθηλα 4 10 ατιΠ} αἀϊοϊτιν ϑύειν 
εὐαγγέλια, ϑύειν γάμους οἷο. ,.6 8, 
Τιοῖβθυ, δὰ Βοβ. 6 ΕΗ Ρ. 677. 
ΒΕ Ό ΠΝ ὙΊβου. 3- Ἐν δ: 

760. ἐν κρεβ. ὄρφμ. ΤΥΝ ἐκεῖνος 
εἶπεν, ὅτι οὐκέτι ἔσται σπάνις ἄρ- 
τῶν ἀλλ᾽ εὐπορία, διὰ τοῦτο αὐ- 
τὸν ἄρτοις ἀναδῆσαι βούλεται καὶ 
στεφανῶσαι. κριβ. δὲ δρμ. ἀντὶ 
τοῦ ἄρτων δέσμῃ (ἴαβοβ, Οορεσια,} 
ἐν κριβάνῳ ὠπτημένων. δέον εἰ- 
πεῖν στεφάνῳ. κρίβανος δὲ παρὰ 
τὸ πρὶ καὶ τὸ βαῦνος. (Η 65. 7) 8η- 
ποϊαπῖθ Εν, κρίβανος, ὁ βαῦνος 
τῶν κριϑῶν, πως, ἴθ χὰο ποΥ- 
ἄθα ἰουγθηξαγ, βἰνθ Ῥϑπεξ μογᾶθα- 
οοὶ φοσιιιπῖιν.}). παίξει δὲ διὰ τὸ 
ἀδηφάγον αὐτοῦ. (νὶάἀδ6 667. 5644.) 
γράφεται δὲ καὶ ἐκ κρεβ. ὅρμ. 
ὅ. δὺς ΡΥδοίογθθδηὶ Η, δὲ Τὶ; βϑὰ 
ἐν Ῥταθροβιοηοπι παρέλκειν ποπ- 
ττι {πὰ πὶ ἂρ. Αἰεῖσο5 ΔΙ 15 4116 σΥ86- 
605 δου ρίογοβ, [5οιε ἠὲ ἄρα [,8- 
ἐΐπο5,7] ἴρβθ. ἄοοοὲ Η, δᾶ 1μποΐϊδη. 
ἢ, 1. Ῥ. 885. οἵ, ΜΙδιῖπ, δι. δὺς ὃ. 
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τοιαῦτ᾽ ἀπαγγείλαντα. 
ΚΑ. 
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μή νυν μέλλ᾽ ἔτι, 
ὡς ἄνδρες ἐγγύς εἰσιν ἤδὴ τῶν ϑυρῶν. 

ΓΥ͂. φέρε νῦν ἰοῦσ᾽ εἴσω κομίσω καταχύσματα 
ὥσπερ νεωνήτοισιν --- ὀφθαλμοῖς, ἐγώ. 

5 Κα.ἐγὼ δ᾽ ἀπαντῆσαι γ᾽ ἐκείνοις βούλομαι. 

14. καὶ προσκυνῶ γε πρῶτα μὲν τὸν Ἥλιον, 
ἔπειτα σεμνῆς Παλλάδος κλεινὸν πέδον, 

401. δηποῖ. 9. Οβίθυι πηι ῬΑΥ ῬΥῸ 
ῬΑΥῚ γϑίουὶ ΤΩ Ὰ]1ῈΥ, ΠΟ 5616] 1Γ-- 
Υῖβα 111 ἃ ϑϑύνι]ο ρσορίεσγ. φιλοί-- 
ψνιαν. νὰ 699. Ξθχιι., 792. 

769. 56άιι. πρὸς τὸ ἔϑος τὸ παρ᾽ 
αὐτοῖς. τῶν γὰρ νεωνήτων δούλων 
τῶν πρῶτον (πιο τοπρώτον) εἰσ-- 
ἐόντων εἰς τὴν οἰκίαν, ἢ ἁπλῶς 
τῶν ([.-ὄ 6. τούτων νε] τινῶν). ἐφ᾽ 
ὧν οἰωνίσασϑαί τι ἀγαϑὸν ἐβού- 
λοντο, ὡς καὶ ἐπὶ τοῦ νυμφίου, 
περὶ τὴν ἑστίαν (790) τὰ τραγήματα 
κατέχεον εἰς σημεῖον εὐπορίας" ὡς 
καὶ Θεύπομπός φησιν ἐν Ἡδυχάρει" 
φέρε σὺ τὰ καταχύσματα 
Ταχέως κατάχει τοῦ νυ μ- 
φίου καὶ τῆς κόρη ς. ἐπεὶ οὖν 
καὶ ὁ Πλοῦτος ἐν πρώτοις εἰσέρχε- 
ται, τοῦτό φησι. σύγκειται δὲ τὰ 
χαταχύσματα ἀπὸ φοινίκων, κολλύ- 
βων, τρωγαλίων, ἐσχάδων καὶ κα- 
ρύων, ἅπερ ἥρπαξον οἱ σύνδουλοι. 
-- τοὺς οὖν ὀφϑαλμοὺς τοῦ Πλού- 
του διὰ τὸ νεωστὶ βλέψαι ὑπὸ Χρε- 
μύλου, ὡς ἐπὶ δούλου νεωνήτου 
εἰληφὼς τὰ καταχύσματα εἶπεν. --- 
ὥσπερ νεῶν. ὁφϑ. δέον εἰπεῖν 
δούλοις, ὀφϑαλμοῖς εἶπε διὰ 
τὸ ἀναβλέψαι τὸν Πλοῦτον. 8. Ηε- 
Τὰ5 δὲ παύὰ διπαοραηΐ πᾶθο ποῖα 
απ π΄ σαρὶϊα ΘΘΥνΟΥΠΊ ΠΟΥ ]- 
Αἰου πὶ ) 564 οδἰϊδηι ΔἸ ΟΟΥΠῚ). 4111 
ΡΥΪπιῖπι ᾿πίγαϑδθηΐ ἀοπλμι, ΡΟΣ 
ΟΠ Ώ15 σαιιξἃ αιιὰθ ΟΟΥΥΙΡΘΥΘΏ ΤΥ 

ΝΟ] ἃ τϑ]ϊᾳιις βουνβ, νϑὶ δ} 4115) 
411 δάογδαηϊ, δὲ φιυϊάρθηι δα ἔοοσιιη. 
Β, δὲ σὺν αϑά. Τμέαιτο ἐθ5 Οτθοδ 

18. 586. Β. Τοοι5 ἔγίβίαἴου., σθαι 
ξμοδηΐοβ Κοβδῖ τηΐγο: “Ζ2ὼ7 πίη, 
ψοτι ἵπιχιοῖὶ ἀοΐ᾽ τοὰ Ναδελογοὶ ξιμπε 
ϑέγθτι.7 “415 Οτμδα ἄδχὲ ἌΘΗΒῈ λαμ - 
Ω Ἡαμοξποολέδαμροιε, τολ.! οἵ 1π 
δηηοῖ. Σ 2 6 ῃ γιοεσοξαμζέοτε Εαῖι- 
ἐποολέδαμσει ἀ65 Η δι ΚΟΡο] ας Ρ]ι- 
1οβ.“" - Ἤιιᾳ ΥΙ]ΑΣ Πη89]15, 

765. Ῥοβδὲ Πιὴς νϑύβιπι 8 Ρτὶ- 
τὰ88 δα, οἱ Πορύϑοὶ, 1ἴθηὶ οοά. 
Βδν., ἰθδίβ ΙὩνϑύῃ, δα 1.: κομ-- 
μάτιον χοροῦ, Ῥιρτχο (ἀεέ- 
πεὶ κομματιον τοῦ Χοροῦ), οἱ ε1-- 
ΤΟΥ ῬοΟΥΒΟΩΙ5. οὗ, διποῖ, δᾶ 
621. 

766. (οηδε εν πο Αοὲ, 8. 56. 
9. ῬΙπέι5 δὲ ΟΠυθν]τι5 δα ἔογτοβ 
δοοσδαιπηΐ, δὲ Ἰπίογθα ἄπηὶ 1111 ς0]- 
Ἰο αι, Οχῖε ὙΠΥΒι15 ΟΠ ἘΠΊ] 
ἸΧΟΥ οἰπὶ ᾿6]]Υ115. ΑΒγιιρία νἱ- 
ἀδξαν Ῥ]υ1Σ οχαῖῖο. Β.. καὶὶ -- 
Ἥλιον. 5016 πὶ. τι ἸαΠἸηἶδ δἷι- 
ΟἴΟΥΘΠΙ, ΘΟΟΥΔΥΣ τποποὶ Οἷν. --- 
Β. 

767. Παλλάδος πέδον, Ῥαϊ- 
Ἰακἐς σοίωιι, Ἦν 6. ὈΣΡΘΙ γεγο ἀϑῷ 
ΤΊ}. 418Π}Ὶ ΝΜ] ΠΟΥνα 6 σομβθούανϊξ 
ΤῈΣ Αταρμἰοίγου γ τπι| διαοΐογοϑ βιιηξ 
Διο έχτν, Ὅς. 16... Ἰϑϊἀουιβ Οτρ. 15, 
1. Εατὶρ. Ιοη. 8. ἔστιν γὰρ οὐκ 
ἄσημος Ἑλλήνων πόλις, Τῆς χρυ- 
σολόγχου Παλλάδος κεπλημένη. 1611 
ϑαρρι. 696. οἴχεται τὰ “Παλλάδος, 
Ῥογίθγωσιξ γο5 Παδαάϊδ, 1. 6. ΑἰΒο- 

τδ6. Οὗ, Θορῇ. ἘὮΠΠ, 154. οἷς: --- 
Αριιὰ δίθρ!. Βγυ:1. ν. ᾿ϑῆναι 16ρ]- 
ἴὰγ κλεινὴν πόλιν, χαρᾷ οοπιπιθη- 
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χώραν τε πᾶσαν Κέκροπος, ἢ μἱ ἐδέξατο. 
ν Ἁ --. 

αἰσχύνομαι δὲ τὰς ἐμαυτοῦ ξυμφορὰς, 
770 οἵοις ἄρ᾽ ἀνθούώποις ξυνὼν ἐλάνϑανον" 

τοὺς ἀξίους δὲ τῆς ἐμῆς ὁμιλίας 
2) 3 ν 3.7 5 , 3 ἊΝ 
ἔφευγον, εἰδὼς οὐδέν. ὦ τλήμων ἐγὼ, 
ὡς οὐδ᾽ ἐκεῖν᾽ ἄρ᾽, οὐδὲ ταῦτ᾽ ὀρθῶς ἔδρων! 
32 ν] 3 " , , 3 4 }Ὶ 

ἀλλ αὐτὰ παντὰ πάλιν ἀναστρεψας ἐγὼ 

775 δείξω τολοιπὸν πᾶσιν ἀνθρώποις, ὅτι 
ἄκων ἐμαυτὸν τοῖς πονηροῖς ἐνεδίδουν. 

ΧΡ. βάλλ ἐς Κύόρακας! ὡς χαλεπόν εἰσιν οἱ φίλοι, 
οἱ φαινόμενοι παραχρῆμ᾽, ὅταν πράττῃ τις εὖ! 

ἀατιιπι ἃ ΒΘΥΚ ΘΙ δὲ Ρούβομο Οριβο. 
Ῥ. 90. ἴῃ ογά θη γθοθρθυιπὶ [)ΟΠΥ͂. 
οἱ Πίμά. οδαΐϊθ Ἡ.: ,, Οιγζδηλάαθ 
Ἰθοιομθῖι Ῥγορδηὶ οχβίϊπιο, δἰαιιθ 
ἴῃ ἀιρ] οἱ ἔα 1186. δα Ἰ 10 6. 80 διι- 
οἴογθ ργοΐθοίδῃι; εἴτ γθΥῸ ρο- 
ΒίθυΟΥ5. θη θὴ ἀδ 010 115 ΡΟ τι5. ἢ 8- 
ῬἈθϑδί, Ἔβχρϑαϊιπι πο δϑὶ ἀθἤηῖγθ. “ἢ 
Ῥθύρθγαπι. διε πι ΘΊΘΡΉδηπ5 οἵ 
5.010]. Ποῦν. 1πτ6]Πριδ τὴν ἀκρό- 
σπιολιν. 8.661 Αὐπαπαύνία, σιι88 
1Ιοθὺ 8110: κατ᾽ ἐξοχὴν αἰσαῖιν πό- 
λις, ἴδαιπθη Πἰσ τηπϑη]1ΐθϑι μη δδβῖ, 
ὈΧΊ 6 ΠῚ ΟΡΡοῃὶ τππ]νοΥβ86 ΑΤ[1086, 
χώρᾳ πάσῃ Κέκροπος. σοιθυ ἢ} 

Ἰ)ουν. αιιοαιιθ οού. πέδον. 
768. χώραν τεπ. Κέκροπος. 

παίζε ι πρὸς ᾿Δϑηναίους, φιλε) "χῷῶ- 
μίους ὄντας. Κέκροψ δὲ Αἰγύπτιος 
ὧν τὸ γένος ᾧκησε τὰς ᾿ϑήνας" 
ὅϑεν οἱ ᾿Αϑηναῖοι Κεκροπίδαι. -- 
5. ὧ(6 ὕδβούορβ νἱ4α. ϑίσαρο 9, 1., 
δα. Τα μη1:,.9. Ὁ. φάο᾽ Αρο]]οά, 
ΘΠ ΡΊη ἈΠ 7 ο  σ0.» ΘΙΠΗΣ 
10 Κέκροψ, Βτεήον. (Πάπα. ἐν 
αἰέογν Ο65ο}.}) Ρ. 268. εἴς. ΜΊχίεβθ 
ἔου τ 5ΘΟΙῚ 11} ΤΠ] ΔΥΠΊΟΥ ῬΑΥ. 80- 
ὯΟῸ πηι] 9401.., 5ἰνθ απ ΟἾΥ, 
πδ!. 1582. 

769. τὰ συμβάντα μοι: φησὶν, 
αἰσχύνομαι" εἰς γνώσιν δὲ ἐλϑὼν 
καὶ αἴσϑησιν, ὧν ἔπραττεν, αἰδεῖ- 
ται, ὡς μετὰ ἀδίκων ἣν. 8. 

710. ξυνών" ὁμιλών. 51. Ῥατίς. 
ἐλάνϑ'. ἐμαυτόν. 51]. Τ)οτν. Ῥατίδ. 
ψιιϊφιιογιαπε, ψιίνας ἑαπάφ (ἄρα) 
οὰπε ἐοπιῖσι 5 (πι8}15. 5011.) νογϑα- 
δαγ πιθ οἰαπι. Ἐ. Ἐ, 
να Ὥοεν. 8. τὰ 1... Ῥαυίβ. 

ἘΝ 

9820. 4 2., τϑθοΐβ Βυιποκῖο 411156116 
ῬτοΡαητ μι: δηλ νι]σαΐα ΟἹ] πὶ 
Ἰϑοῖῖο ὁ τλήμων ἴῃ ὨμΠΊΘΥΟΒ 1η-- 
ΟἸΓΥ]Ε. 

7276. ξαυτὸν ἐνδιδόναι τοῖς πο- 
νηροῖς Θεὲ ομπν τπαϊῖς Λοπειϊχίθιδ 
ψογσαγί. --- Ἐς 

777. βοχι, βάλλ᾽ ἐς Κ. ὁ Χρε- 
μύλος ἀγανακτεῖ πολλῶν αὐτὸν 
ἀσπαξομένων καὶ περιεχόντων, οἵ- 
τινες προτοῦ οὐδὲ ἕώρων αὐτὸν 
πένητα ὄντα. νυνὶ (δὲ) πλουτήσαν- 
τα κολακεύουσιν. ἔστι δὲ τὸ βάλλ᾽ 
ἐς κόρ. παρ᾽ ὑπύνοιαν παραποιῆ- 
δὲν ἐκ τοῦ βώλλ᾽ ἐς μακαρίαν, 
περὶ οὐ ἀλλαχοῦ δεδήλωται. δηλοῖ 
δὲ τὸ ῥδίψον ἑαυτὸν εἰς φϑοραν" 
τοιοῦτο» γάρ τε ἐς κόρακας. (εἴ. 
390.) τὸ δὲ “παραχρῆμα νῦν 
ἀντὶ τοῦ κατ΄ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, 
καὶ ὡς εἰπεῖν παραυτίκα εἴς. 8. 
χαλεπόν. αὐἀ͵δοιῖῖνα πθαῖγα αι 
Ἰοσιπι αἰ ἀγΠλα 1 Πα Ραμ, οἰῖαπὶ πο- 
φαΐ ἢ 1} 115. Ῥ]ΥΑΠΠτι5. αἰγπιβθ 56- 
ΠΘΥΪ5. δα)ιησαηΐαγσ, αὐ ῬΠΟΘη55, 
ϑσῦ. (322.) δεινὸν γυναιξὶν (αἱ δι) 
ὠδίνων γοναί" αἴσαθ δ΄άθο πρὰ- 
{γ]πι5. ΘΘπουὶβ,, τ ΡΙαῦ. Ῥατγη, ΔῸΣ 
ταῦτα ἀδύνατον. --- ἱπῖ6 1116] νο-- 
Τᾳπὸ χρῆμα. οοΥῖθ Ον!ά, οχ Ρ. 2, 
7, 57. πεῖδογ Οὐπτιῖδ τὸς ἐϊπιίία 65 . 
Ηοτοα, 8, 53. τυραννὶς χρῆμα σφα- 
λερόν. 8. ν., Βο5. ΕἸ]1ρ5. Ρ. 595- 
ΘοΠα6Ε, πρᾶγμα, χποα 4115. Ἰοοὶ5 
δαάτίατ, (51. Ρατῖβ. : χάλ. πράγμα.) 
1π 161] ἰδῖς Εοκαγα. Ρ. 74. εἴ. 569. 

778. οἱ φαιν. παρ. 4τπῖ εὐ 1ῖο 
ἘΡΡΗ ΤᾺ 5648 Δρρ]ίοαμε αἰντ- 

ι.8. 
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γνύττουσι γὰρ καὶ φλῶσι τάντικνήμια, 
780 ἐνδεικ ἀνύμενος ἕκαστος εὐνοιάν τινα- ᾿ 

ἐμὲ γὰρ τίς οὐ προσεῖπε; ποῖος οὐκ ὄχλος 
περιεστεφάνωσεν ἐν ἀγορῶ πρεσβυτικός; 

ἘΥ. ὦ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν, καὶ σὺ, καὶ σὺ, χαίρετον ! 
φέρε νυν (νόμος γάρ ἐστι), τὰ καταχύσματα 
ταυτὶ καταχέω σου λαβοῦσα. 

μηδαμῶς" 
»" "Ὁ Α ΄ Ἁ τ ἢ 

ἐμοῦ γὰρ εἰσιόντος εἰς τὴν οἰκίαν 
πρώτιστα, καὶ βλέψαντος, οὐδὲν ἐκφέρειν 

πρεπῶδές ἐστιν, ἀλλὰ μᾶλλον εἰσφέρειν. 
ΓΥ͂. εἶτ᾽ οὐχὶ δέξει δῆτα τὰ καταχύυσματα; 

190 Π4. ἔνδον γε παρὰ τὴν ἑστίαν, ὥσπερ νόμος. 
ἔπειτα καὶ τὸν φόρτον ἐκφύγοιμεν ἄν" 

2 )" “ς"ὔ 2 - , 

οὐ γὰρ πρεπῶδὲς ἔστι τῷ διδασχάλῳ, 

γ79. νύττουσι. τιτρώσχουσι. δ]. 
υοτν. Ῥαυβ. φλῶσι. συντρίβουσι; 
Ὡλίβουσι, ξύουσι. 51. ῬατίΞ. φαοά 
Πεσὶ βοϊθὲ ἴῃ ἀπτθα. σϑοῖθ ΕὙῚ50}- 
11πι5 : χεώπι δὲ Ἰατιοϊτιατιξ τη δὲ ρτῸρΘ 
ογαγα ἐπι [γιτιριιτιε ταῖμὶ, λαπι φαι5- 
φμ6 ὅμᾶπὶ ἀδοίατας δοτιονοίοτιείαπι; 
εἰ οΞβ.: δὸ ϑδέμρίος πιαπγ ππὰ 
χοῖδε αἱό ϑολίοσιδεισι δίτιθπ ἄμτο ἢ» 
1)α 7οθγ αμδάγαιπε δεῖπ 7’ ολίρο- 
“σορετιλοῖε! 

781. προσεῖπε, 5ωϊμεανί!. 5]. 
Μϑ8. Πυοδηρῖϊ; οὐ χαίροις εἶπεν, 
ἐχαιρέτισε. 

782. περιεστ., οἴτιχίξ, οἴχοιπε- 
ἀεάιε. αἰ, τποηδηΐϊθ Ἐς, [δ 115 
δογοτα δϑῖ τα] ἰτπ4 0 Βοπεΐιπι, 
41 οἰγχοιιπιδίδηξ Ἰοομπι ΔἸ Γι 61 
ν6] ΡΕΥΒΟΊΆΠ1. --- ἐν ἀγορᾷ, ἴῃ 
ἕοτο, 1πίου ἰγαηξθαη πὶ (01}}11ΠῚ 
εχ ἰθηιρ]ο Αββοι!αρ]], 

788. χαίρετον. 18... Β; “Βυ: εἴς. 
ν]ρο οοὐά. χαίρετε. --- ὦ φίλτ. 
ἀ. Ὁ ἈΡΕΙΆΥΙΕ, 

784. νόμος γάρ 
768. 

785. σου- Ῥ]αίιη 41]. ΠΥ. 
787. πρώτιστα. ἃ 5 ρου! αἰϊν15 

[4114}15 6δὲ πρῶτος: νἱά. ΝΜατ. σύ. 
ὅτ. ὃ. 186. ἀπμηοῖ.] ἱπεθσγάπι 811] 
Εἴ ΘΟΠΊΡΑΥΔΙΪΙ οἵ ΞΌΡΟΥΙΔΙΝΙ ἀὰ- 

ἐστι οἵ. 

Οαμίαῦ [π᾿ πΐγαχιιθ 1ΠΊϑτιᾶ. νἱά. 
Ῥυϊβοίδῃ. 8. ρ. 89. Β85. δὲ πρώτι- 
στὰ «υϊάοπι ἃρ. Ηοπι. 16 ϑΊαγ πλι}- 
115 ἸοΟ15, Ἐ' 

789. εἶτα ἱπάϊρηϑπι15 οβὲ, δἰΐαπι 
δχίγα ΤΠ ΘΥΥ ΟΡ ΔΕ] ΟΠ ΕΠ, οἵ. 794. 

790. ἔνδον. ἔπι αἰγῖο. ἘΝ ὥσπερ 
νόμος. ν]άς 768. 6]. Ῥαγΐβ.: ν ό- 
μ0 δ. ἀντὶ τοῦ ἔϑος. 

791. ἔπειτα, ἴιιπι; Ῥγδδίβυ- 
«ιιθπὶ 4ιιοα Ἰΐα Τ]ΟΥΪ οββθοιιὶ ἔπ6-- 
ΥΪηλι5. οὗ, 949, εἴο, τὸν φόρτον 
Πρυναῖθ ΟἸχὶς πορείας, ααῖα πιο- 
Ἰεβίαθ 5: 81 ῬΤΟΡΥΙΘ φόρτος 

Εϑὲ Οἤϊ5, ΠΊΔΧΙΠΊΘ ὨΔΥ]Πι),) τξ 
ποποῖ Ε,, 

792. 5θαιι. Ν᾽ οίδηξησ 111 Ομ οἱ 
᾿ϑξου Π ΤΘΙΠΡΟΥΙΠΊ, 611, ἀπ 
ΟῚ ροϑββϑθηξ βρβθοϊδιουθιιβ ΡΥΌΟ ΡΥ 
1ρ5845 ἔα)ιι]85, βδϑεῦνοβ ἱπαιιοθυθηξ 
Ὀ6]1Αυ]α βραύσθηΐθα βρθοίδτουιι8, 
τὸ ν6] Πᾶς τῷ δχοϊϊαυοίιιυ υἱδαβ. 5 
1. 5 πΉΠΠΔῸΥ Πῖο ΠΟΒΙΘΥ ὕΈΞρ. 58. 
ἡμῖν γὰρ οὐκ ἔστ᾽ οὔτε κάρυ᾽ ἐκ 
φορμίδος “Ιούλω διαῤῥιπτοῦντε τοῖς 
ϑεωμένοις. εἰ εἰρωνικῶς Ῥαο. 960.: 
καὶ τοῖσι ϑεαταῖς ῥδίπτε τῶν κρι- 
ἁῶν, τοὶ 6 πογάθὶβ φιυΐάθηι, 564 
ἀ4ιἃ ΘΟΠΘΡΘΥ505 ἔι1558 σρθοίαϊουββ. 
εχ νϑύϑιι 969. 1ῃ}]] 1 ρ]ταγ. --- τῷ 
διεδι οἱ, 41 ΤΑ Ώ]ατι ἀοοοῖ, Π. 6. 
βρθοϊδμαδπι οαϊΐ, ρορίδθ, ᾿π ΡΥ πη15 



416 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΠΊΤΟΥΤΟΣ.: 

ἰσχάδια καὶ τρωγάλια τοῖς ϑεωμένοις 
προβαλόντ᾽ ἐπὶ τούτοις εἶτ᾽ ἀναγκάζειν γελᾷν. 

708 ΓΥ. εὖ πάνυ λέγεις, ὡς «2εξίνικος οὑτοσὶ 

ἀνίσταϑ᾽, ὡς ἁρπασόμενος τὰς ἰσχάδας. 

βορηΐςο, νἱᾶ.. «τὸς Ε΄. Ἰαϊᾶδξ, 
Ἡδύροοτῖ. ν- διδάσκαλος, Οἷς. Βυαῖ, 
18... Τιιδο. Οἰδοϑῖ. 4, 29., Οἱδΐ. 
151: 1 ΟΡ δος χθις ἩΠΑταΣ, Α. 
Ῥ. 288. εἴς. 

7938. ἐσχ., ἰσχάδας (672... 796.) 
Πρϑιημίπιξ. ΡΥῸ ΡΥΪπηίνο : οἵ. 705. 
τρ ωὠγάλια, τραγήματα, 5ἶνθ τρῶ- 
κτὼ, αἱ Ἰοχαῖίιτ Ηιρροογαΐθβ, ῃ10- 
ποθ ὅρ., α4πἰὰ οὐδ δι} βίοοδ 
ἀὀνοσαπειν.. οἵ. .5. δα 768. Ἐ.: 
ϑάθΡ86. νοοδθ}}}1}5. Του πιᾶγιπι Ροϑβί- 
ΡΟ ὨΙΟΥ͂ νοσάθι]α Θθμουιηῖν, 118 
τὶ καὶ το. 511: Τάδπι αιοά καὶ ἄλλα 
το. οἵ. 850., 894., 1046. -- τοῖς 
ϑεωκμ. ΠΣ 6. τοῖς θεαταῖς: πάχη 
εἰϊδπὶ Οτδθοῖ, τὖὸ ΗΘρΥδοῚ, ρῬᾶσί- 
ΟἸΡ15 αἰπιη ἔπι ΙΟΟῸ ᾿ς ον ταν 

εἰς Χρπορη. Μη. ϑοοῦ. 8ὅ. Ὁ, 19. 
οἱ ἐφεστῶτες κι, τι] ὃ. 18. ἀἴοιῖ 
δι οἱ ἐπιστάται 

γθά, ἴϊὰ Βᾶν,., ΟΡΥ. Ὠϊμᾶ. 

νο]σο οἸδυα!οαπῖθ ψοῦβα οἵ Ἰπιδοα 
βϑηϊθηϊία : προβ. ἐπὶ τούτοισιν ἐπα- 
ταγκάξειν γελᾷν. ΕἸΘσδη5 δϑὲ εἶτα, 
ὯΘῸ 516 ἱπα σα δ ᾽στι αἸοΐιμ: νἱὰ8 
ἹΜδι. δύ, σὺ. δ' δύ, 8... πὸ5 δᾶ 
ϑόρῃ. Ὁ 64. 6]. 855. νϑύθιιπὶ ἄναγκ. 
46 σομδῖιι, 4οα δ]ιπῆ, αϊοΐτηι 
οβδῖν πὸ λύουσ᾽ ἀρ. Ἐμπιτὶρ. ῬΏΠοεη. 
81... δὲ νᾶ. ΘΟΒ ΒΘ δε. 6 ΕἸσΣΙρ- 
Ἰρπηΐρ. Ὑ. 1248., ρτΥδο]. 262. εἴς. 
-- γελᾷν. απὸ γελᾷν. 8]. Ἰ)οτν. 

195. 41εξ. οὗτος πένης ἦν, καὶ 
κωμῳδὲ εἴται» ὡς τὰ ὄψα ἁρπάζων, 
καὶ λίχνος. τινὲς δὲ καὶ στρατηγόν 
φασιν αὐτὸν. 8. Πποπιο δἰϊαμᾶθ 
᾿σηοῖιιε, 

7006. εοὐΐαπι ροϑδὲ ππιησ νϑύβιπὶ 9 
Ῥυΐπιδθ βαα. οἱ Πορταοὶ ΧΟΡΟΥ͂, 
Βγν. ΧΟ. (λείπει ἡ τοῦ χοροῦ δὴ), 
οὐ 5: ΠΏ 16 Ὁ ῬΟΥΒΟμ.8, ν]ἀθ δμμο- 
ἰαΐα δὰ 691. 



ΚΑ͂ΡΙΩΝ. Α[ΝΗ͂Ρ ΖΙΚΩ͂ΙΟΣ. ΧΡΕΜΥ͂ΤΟΣ. 

ΣΥΚΟΦΑΝΊΤΗΣ. ΧΟΡΟΣ. 

ς 

ΚΑ. )ς ἡδὺ πράττειν, ὦνδρες, ἔστ᾽ εὐδαιμόνως, ι.ἰτ. 
καὶ ταῦτα μηδὲν ἐξενεγκόντ᾽ οἴκοϑεν ! 
ἡμῖν γὰρ ἀγαϑῶν σωρὸς εἰς τὴν οἰκίαν 

800 ἐπεισπέπαικεν οὐδὲν ἠδικηκύσιν. 
οὕτω τὸ πλουτεῖν ἐστιν ἡδὺ πρᾶγμα δή. 

797. ΟἸΥΘΠΊΥ 5 οὐπὶ Ῥ]αΐο οἱ 
ἴχοσθ οἵ (αυύίοπθ ᾿ηΐγανὶξ δθάθ5; 
56 οτπὶ ᾿πϑ.1 1556} σΘου ΠΟΥ (115, 
«ιοα αἶἷνεβ δναβίϑϑοι : Οδγίομ, αι 
ΤοΡιῖβ ΠΘῚΣ ΡῬΥΟΒΡΟΥΪΒ. 1πιπλΐα 5 
ξασαιπι Πρ ΠΟ γα σα ἔθυυθ ΠΟ ροϑβεθῖ, 
Ρτοαιε ἔογαβ, οἵ δχοοϑβιι δ 5ρθοίΐδ- 
τουθιις (Π05 δηΐηι ἀρρθὶ]αὶ ὠνδρες) 
ΟὨσθιυἹ αἰν!α5. Ε΄ -- Εδὲ διι- 
ἴδηι Ὦϊα οαἰαϑίσορ!θ ἀγαπιαὶῖς οἵ 
τϑύὰπι ταϊΐαιϊο : πᾶπὶ Ρομ ἀθίη-- 
σθρ5 αἰϊθβοιιηΐ, Π1811 δὰ ρϑιροτ- 
ἰαΐοπι γϑαϊσαηΐαγ,, υἱάθπῖθ 78Πη1 
Ῥμιῖο. 6. 

798, καὶ ταῦτα, ἰάψιμε, ργαό- 
ϑδογέϊπι. Ἐ. οἵ, 17. εἴς. ἐξεν. ἢ. 6, 
ἐξενεγκόντα, χιιοᾶ ρογίϊπηοι δα νϑὺ- 
μα πράττειν εὐδ., τὸ πιοηλῖς ἘΝ 
ἀ6 ᾿ρβα βϑηΐθμιϊα οἵ, 786. 5644. 
Ἐφ: μηδὲν ἐξ. οἴκοθεν, 5ἴπιδ 
αἰΐα ἱππροτιδα." --- 

799. ΑΟἘ1]]. Ταῖ. 6, 4. ἥκω σοι 
φέρων ἀγαϑῶν σωρόν. ϑγ165. ΕΡ. 
4, ἀγαθῶν ἐσμὸν αἰχίτ. 56. οἔ, 
269. 5]. Ῥαγίβ.: σωρός. πλῆϑος. 

800. ἐπεισπ. σφοδρῶς ἐπεισῆλϑε 
καὶ εἰσεπήδησεν. 6]. Ῥαγΐ5Ξ. 8.: 

3 ᾿ »ν » « 
ἠδικ. παίξων τοῦτο φησιν. ὡς 
τῶν πολλῶν, μάλιστα τῶν 4ϑη- 
ναίων, ἐξ ἀδικίας πλουτούντων. 
τὸ δὲ ἐπεισπέπαικεν, εἰσεπή- 
δησεν, εἰσῆλϑε" κυρίως δὲ ἐπὶ στρα- 
τείας πολεμίων" διὸ παίζων ἐπή-: 
νεγκὲν οὐδὲν ἠδιπηκόσεν. -- 
Επίαπι ἄς 11115,. αι] ηνοσαῖ 56 
Ἰηρούπηΐξ ἴῃ σοηνῖνία Θχίϑὲ Ρ1Ὸ- 
νεῦΡ. ἢῆυκωνίων δίκην εἰσπέπαικεν 
εἰς τὰ συμπόσια. Βε. 46 6ο ρΡτο- 
νουρὶο νἱά, Αροβίοὶ. 13, 88. οἱ 
δια. ν. υκώνιος γείτων οἱ 101 
Κιιεβί., δὲ Εδνου. Β. 

801. 11ἃὰ μὰν. 4111 01] πρᾶγμά 
που, νΕ] πρᾶγμά τι. θδ6η6 Βοΐ550- 
πᾶ. ἂρ. ΏοΡρΥ.: ,)γοῦτω, ΠΟΠΊρΡΘ 
ομπὲ τιΐμῖϊ ἐδοεγίς ἐπι]δεὶ,. αν ]η 5 
ῬΟΙΠΘΥΘ στθ5 δὲ Ἰποιπάᾶα; 564 1115, 
411 5101 σοηβοϊιηΐ Π18]1} δἰϊχιϊα, 
τὸ πλουτεῖν ἀνιαρόν ἐστι πρᾶγμά 
τι.“ πθο ἰΐα πιᾶ]6 8.: -- ἢ πρὸς 
τὰ ἄνω καὶ ταῦτα μηδὲν ἐξε- 
νεγκόντ᾽ οἴκοθεν" οὕτω γὰρ 
ἡδύ τί ἐστι πρᾶγμα τὸ πλουτεῖν. 
4.86 γαϊϊο ἱπ ΡΥ] Π}15 σοπν η1ΐ ρδιι- 
ΡΘυῖβ ἱπροηῖο οἱ ϑϑυνΐ. 
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ἡ μὲν σιπύη μεστή ᾽στι λευκῶν ἀλφίτων, 
οἵἱ δ᾽ ἀμφορῇς οἴνου μέλανος ἀνϑοσμίου. 
ἅπαντα δ᾽ ἡμῖν ἀργυρίου καὶ χρυσίου 

805 τὰ σκευάρια πλήρη ᾽στιν, ὥστε ϑαυμάσαι" 
τὸ φρέαρ δ᾽ ἐλαίου μεστόν" αἵ δὲ λήκυϑοι 
μύρου γέμουσι" τὸ δ᾽ ὑπερῷον ἰσχάδων. 
ὀξὶς δὲ πᾶσα, καὶ λοπάδιον, καὶ χύτρα, 

802. ἐκ τῆς τῶν ἀναγκαίων εὖ- 
πορίας ἤρξατο. σιπύη δὲ ἡ ἀοτο- 
ϑήκη. (Βεγροοῦ. σιτηρὸν ἀγγεῖον, 
Οἵ 51 Π|1}1|6Υ Δ1Π1 νοὶῇ. ἸΘΧΤοοΘΎρ ἢ], 
ΟἿ, ΘΟ διπ εν. Ἰόχο οὐ ἢν χ.) ταῦ- 
τα δὲ ἐξ Ἰνάχου ΖΣοφο: "λέους, ὕτε, 
τοῦ Διὸς εἰσελθόντος. πάντα με- 
στὰ ἀγαθῶν ἐγένετο. (ν1ά6. 48 ας 
ξαυιια δϑῖνυ. 5. ἴῃ οὐ. Θορ ΠΟ 15. 
οἱ, ΠΩ Ἰαπιάανι, αἱ Ρ. 948. εἵ 
Τοιρ, ἘΡΙσὲ, οὐ, Ρ. 51.) .προ- 
ἐχεὶι ὃὲ τὼ λευκὰ 1 Ἢ ἀλφίτων. 
85. λευκὰ ἄλφιτα εεὶ 7ἰο5ς {ἀ- 
χίπιαθ), ἴαγτϊηα 51ΠρΊη68, 511Π|11ἃ. 
8610]. Τοῦν. σεμιδαλίων εξ. 668.): 
βορὰ σεμίδαλις εδῇ 511100., 51η11- 
14. Ἐς 

808. ἀμφ. διπα, » Ιαάαπέθ Η.: 
ἀμωφορεύς" ἀγγεῖον, μέτρον, πε- 
ράμιον Μιεγαριπόν. Ἐν: ἀμφορεὺς 
βῖνθ ἀμφιφορεὺς ἔπι πιθηβιιγα 11- 
αιυϊάοτγι, νᾶβ, ἀο]πιπὶ ἢ ο11]16, 
ΣΎ Παπ16. δηδαίι, “πο σαρογδὲ 
Ρ. Αἰξ. βοχίδυιος 72. (οἵ. Βοπιέ 
46 1 [9516 'ΜΜοῖγο!]. 1Ὰ]γν. εχ 1μπίδυρ. 
ΟΥΟΞβ ρου ϑίν δὲ 58: ΒΥ ΕΙΣ οχ 
δἰ ϊοτιῖ σϑηϊθηϊα 96. 564 Ρυ]οῦ 
χαὶτο Ομ γι Ρ᾽ σαι ΟὙδηι- 
ΤΩ ἸΟΟΥ̓ οἱ βοσῖριι. σοι, διιοῖο- 
Υἱϊαῖθ, Μοοσὶβ δὲ Τῆομι. δα, 
ΡῬγαθοῖρίαης, 5:6 νοοὰρ. Αἰΐ,, οΥῸ 
4ῃο 41} ΒοΥΙρὶξ, τἰϑιυραυϊηΐ νοῦ. 
μετρητὴς οἴο, αὐ ἀμφ. 1π16]]. μεστοί 
εἶσι. ---- : μέλανος" ἐρυϑοοῦ. 
Ομηρφος (Οἀγε9. 5,.265) μὲλα- 
νος οἴνοιο. ἀνθοσμίου ὃὲ 
ἡδέος, εὐόσμου, ὥσπερ τὰ ἄνϑη. 
-- οἵ Ἄδι. 1060. οὐ ἀδ ναυιὶβ ν τὰ] 
σοπ θη ποᾶῖ5 Ορόροη, 7; 15, 
φιιὰθ ΕΝ Ἰδιιάαναῖ. 116} }ΠἸσιΐα στ ΦΏΤΩΝ 
νἱηπιπ ν 6] τ το ταῖτπι. νοὶ ὅ]ο- 
αἶθ5 δὲς δγομπιαι ιι5. οοπαϊλιτι. 
ν146 ὅρ. δὰ ἢ". 1, εἴ ἸΝΤ 5 ΟἿ ΠΡ Γαὴλ 

δεύπι., 8 Ο. 6. 8. Κόρκίο δἀϊξιι, 
ἀθ διίϊαιι. Οὕ. Ρ. 577. 

804. ἀργ. καὶ χρυσ. αγρεπεὲ 
δὲ αἰγὶ, 1. 6. ἈΠ] ΟΥ̓Μ πὶ 8Υσ6η- 
ἐθουπηι οἱ δσθογιπι: πᾶπὶ δῖ. [.8- 
111 4 4116. 

805. σκευάρεα. σχεύη, ναϑδα, 
αγοαθ,, ἰοσμέϊ. 

806. τὸ φρέαρ. τὸ πηγάδιον. 
(ἰαοὰς οἰθαγμ5, ἅτιο οἰθιιηῖ θχοὶρὶ- 
ἴαν: απὶ οἰβὶ λάκχος ροιτς5 ἀἰσθη- 

ἅϊι5 οὐδὲ, ἰαπιθη δἐΐδηι Γπι6. 14, 5. 
λάκπος ἀϊοΐετας φρέαρ, εἰ Εχοᾶ, 21, 
859. παὐτόοσιθ ΠΟΠΊΪη6. ΘΡΌΘΙ]Δ ΠΥ 
Ἰοοᾶ ἴῃ ἴουσα δχοδνϑίδ. δὶς οὐδέσχσα 
νι οϑὺ Ἰϑοῖιβ νηὶ ΠΠρ΄8η. Ὠ. 47. 
{ιι. 9, 1. 21. ὃ. 5. πιᾶσηα5. δἰιΐθαι 
ΓαϊῈ τιετὶθ ΟἿΘΙ ἍΡ. νεῖ, 1η Βαϊ ποὶς 
δἴχιθι ΘΥΠ ΠΑ 5115, δὲ δχ οἱϑὶβ νυ 
ΘΘΠΘΥΙΒ σΟὨΙΡ Οϑ᾽ἘΟΥ τα πηδιιθηΐος- 

Τα} [πὶ οουνν 15, Ε 1.) αἱ λή- 
κυϑοι τὰ ἐλαιοδόχα ἀγγεῖα. 51]. 
ονν. | 

807. τὸ ὑπερῷον. τὸ τέγος. 
41. Τοῦν. ν. δυοῖν. ν. τέγος. δϑὲ 
ΒΙΡΟΥΟΥ 866] ππη} σοηἐϊπαὶϊο, νοὶ 
οομοΐανθ 5θὶι ο6 1] (οοοπασμίμπι) 
1 68 ΒΈΡΕΒ δϑάϊιηι. Ε 1. 

808. ὀξὶς ἀγγεῖον ὄξους δεκτιΞ- 
κόν. (ὀξύβαφον. αοοξαιαπα.) λο- 
πὰς δὲ εἶδος ἀγγείου πᾶν εἰς ὀξὺ 
λῆγον. (2 οἴ ϑοπποιαοτιὶ 16Χ. δύ. ν. 
λοπάς. Ετ: λοπάδιον 146τη 6εβὲ φυοὰ 
ΡΥ, λυπὰς. Ραξΐπα., ρμαξεοίία, 
δαγίαρο; νᾶβϑ5 ἴπ απὸ ἔσαπῖατ, 
ΑΘ αΥ, ΟὈΒΟΏ]18. Ραΐθηβ εὖ 811- 
Ρ᾽μπι ΒΡ οΥηΘ, 868 ἴῃ δηραβίθπι 
ἀρϑίθθης, 5680], νοῦ. Ηοεγοῖι, Ροϊ- 
ἴὰχ 6, 88.) ἐγϑυηροὺς δὲ πεν- 
τοὺς ἐπιτηδείους ἰχϑῦν χωρῆσαι. 
8... ϑοιέοηίας μἱδοατίαδ»γ. ἴὰ. αυῖθιιβ 
Ῥίβοθϑ υ6] εἰ ἰχϑηΐιγ, ν6] ρρομιη- 

“αὐ ὁ μμσπινανασα, να πα θασανα 
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χαλκῆ γέγονε" τοὺς δὲ πινακίσχους τοὺς σαπροὺς 
810 τοὺς ἰχϑυηροῦς ἀργυροῦς πάρεσϑ᾽ ὁρᾷν" 

ς δ᾽ ἌΥ̓ δ᾿ ὦ 28 , ᾿ ἐλ ν᾿ , 

ὁ δ᾽ ἷπος ἡμῖν ἐξαπίνης ἐλεφάντινος. 
στατῆρσι δ᾽ οἵ ϑεράποντες ἀρτιάξομεν 
χρυσοῖς ἀποψώμεσϑα δ᾽ οὐ λίϑοις ἔτι, 

ἔπι, 4 ΔΥΤΙΠῚ μᾶ6 (46 φυΐοις5. Β. 1. 
ἈΒἾτιγ) ἄπυροι, 1116 ἕμπυροι πι-- 
νακίσκοι αἰοιμπειν. ν. ΡΟ] χ 10, 
82. -- Ε. εἴ. 992, σαπροῦὺς; αἐ- 
ἐσίέοα. οἷ. 319: 

811. τὰ Ρυΐπιαθ 89. οἱ 064. 
ἴαπτν πὶ ΠΟ ΟΠΊΠΕ5 ὁ δ᾽ ἱπνὸς ἡ εἷν 
ἐ. ἐλ. Ἀδν. ὁ δ᾽ ἱπνὸς γέγον᾽ ἡμῖν 
ἐ. ἐλ... ᾳιοά πλι}115 Ρ]δοι!. δὲ 
ἱπορεμπι εβῖ ἐπνὸς, βῖνε 1ά ψωσχπάπι 
δι ομἐϊτιᾶπι ἸΩΪΟΥΡΥΘΙΘΥΙΒ, ΟἿΠῚ 
ΘΡΌΥ ἰρηθπὶ ΤΕΥΥΘ πϑαιθαΐῖ, 5]νθ 
ἰαέογπατα αἰοὶ ριῖθβ, 486 δ᾽ ἴουα 
6115. νΟο]5 ΘΙ σηἰ Ποβῖο 65: “ϑεᾶ 
ΔΘ 416 [16 η8, αιιΐα ΘΡτΓ ΠΟ ἰὙ8}5- 
Ἰαοθῖ, υϑοΐθ Ἰρίξιν, τη6 Ἰπα]ςθ, 
ΒομΈ]6}ι}5. δα Ολ πη. ἔγδϑτη. 299. 
ἵπος γθροηὶ 1551} βϑοιιη πὶ ΡοΪ- 
Ἰασθ 10, 155., ὉΠ01 Βᾶθο Ἰθριιπ- 
τσ: ᾿ἀριστοφάνης δὲ ἐν Πλούτῳ 
εἶπον (1. 6. ἵπον υἱ δὲ Ῥτὸ " Ἰοηξο 
ΒΟΥΌΕΥΘ 5ο]θηΐ ΠἸΡΥΔΥ11) τὴν μυά- 
γραν καλεῖ. ΒΕὨΙ]6)18 : οἷἶπος ἐθυτ- 
ὨΘΙ15. “6 ἸΠΟΙΕΪΕ, 29.006 5 δϑὶ συ] α]ο]α 6 
φυΐάοπι δἰοσαηῖῖαθ, δὰ τιβιιπὶ ἰβ8- 
θὰ ΠΟ ἱπορίδθ. ς. βοΥρί Υ8 ΠῚ 
ἵπος οἰΐϊαπι Κ. ΒΥ. 8411Π1|4τ6 σοπι- 
ῬΤΟ νου: προ Ρτοΐεοῖϊο βιείιῖ- 
ὨΘΙῚ ΡΟ556 νἹάθτιΥ νι]σαὶα Ἰθοιῖο, 
δὶ αιιῖ5 γέλωτι φορτιχῳ Ξἰπιατιῖϑε8 
Οὐπλλοιπι Οχὶβι]πηιθῦ, ἀραὶ ΠΟ] ΠῚ. 
5. ἰ8πηθη Β6.. 41] ̓ μβεο δηποίβ- 
νἱΐ δα 808.: ..Δοοίαθ]4 αἰςὶῖ 6556 
ζαοῖα δεῦθα. Αἰφχιιΐ 1η6}11πἪ6 δγαΐ, 
8]185 785 ἱπ 865 σοῃΐουσὶ, «11)»5 
ΕΧ 80ΥΘ6 ἴδοιδ υ11 ΡΟΘΘ. 1115: ΠΔῺῚ 
δορί ει ϊα δου ΊΠΘ ΠῚ 561 ΧἹΡ]91- 
ὮΘΠῚ ΘΟὨ ΓΑ], 51 δηΐ ΟΧ δ 6ΥΘ 
ἕασξα οἵ ΤηΓαπἀαΐοῦ δοθίιπν, Ῥαῖ- 
Ἰο Ῥοϑὲ οἰΐαπι ἀϊοὶς τὸν ἵπνον (ἀ6 
νΑΥΆ ΒοΥϊρειχα ἴπος, ἵπος, ἱπὸς, 
ἵπος οἴ. ΤΙτπαπη. αὐ ΖομδΥυ. 9, 
Ρ. 1116. Β.) 6556. ζασίι. δριι- 
ΠΘΙΠῚ : ΡΘΥ 4ι Π} ν ΟΟΕΠῚ δῖνθ }ὰὼγ- 
γείεσπ ἸοτοΠἶραι βδἶνβ ἠαέῳγπαπι (πΉΥα 
αἰχιπιαιθ 1118 βἰβῃ θαι) ΟῚ Ὡϊ- 

λΐϑυ ἔθ᾽] οἱ ἐἀἴθηι ρυϑϑαϊοαδι : πη 
οἵ ΤᾺΌΣΠΤ5. ὉΠΟΥ͂ δὲ σαθ δ πε ἶπ5 
αὐιὸ ἔογγθιιβ, δὲ Ἰαΐθυσιἃ σου Θ8 Ρε]- 
Ἰποϊ ον. Εἰίδπι Ραΐθιιπι οἷθο 1νη- 
Ῥ]θἴι) 6556 αἱοῖῦ; Ἀσία οὐσο δ]]- 
ππᾶθ αιαογθη δὰ Οὐ. ΨΙά δεν 41- 
Ιἄἀθγθ δὰ ἔα]ιιϊαὰ ΜΠΊ486, οἱ 
ΟἸΐα πη ΔΕΧΣΙΠὶ ΟΠ ν ΟΥ Θ ΡΘη ἐιΥν 
οἰ ηὶ ατ186 πα] Ἷπ16 γοΪαῖδδας, οΙ- 
Ριι5 οἵ ροίιιβ."" γέγον᾽ 111 ἴῃ ᾿οά. 
Βδν. οἷ 1115. ΤΥῖθιι5., 41ι0ὸ5 σΟπ1-- 
τηοιποσαῦ ΠΟΡΥ.., Δ ἰηϊογργοῖθ 
Ῥυοΐθοξιιπι 6558 ρεΐαὶ Β., οἱ] 45-- 
ΒΘΠΪΙΟΥ͂. 

812. εἶδος νομίσματος ὃ στα- 
τήρ- ("61 ἀγρεπέοὶ, αἰιοά νϑ] 6} »δξ 
ἀὐδομηδα Αἰΐ, 4, ΑἸοχϑηαγίπας 
ἄπια5. τῷ 5101ιι5 Η ΘΡΥθοσιπηι ΙΔ. 1}. 
17, 27. εἰα.: νοὶ] αὠγοὶ, ἡτιοα νᾶ-- 
1εραὺ ἀγϑδοῆμηα5 Αἰξ, δυρϑηΐθας 90. 
ν. ΕἸ σ Ομ], 66 τη 6η8. οἱ ροπᾶ, 
Ῥ. 149., Ἀπ Ῥγοΐορ. δα Π)οοίυ. 
πππ|, νοὶ. 1. Ρ. 40. βεαιι., Βοιμό 
46 1 1516 προς 1α0. Ρ- 104.. 116. 
εἴσ, Σ 1. οὲ Β. οἱ λέξον οὖν, 
φησὶ; νομίσμασιν ἄρτι ἄξομεν; 
ἤγουν ποίξομεν ἄρτια ἢ περισσά. 
παιδιὰ δὲ τις ἦν, καϑ' ἣν ἐγίνετο 
πεῦσίς τε τοῦ κατασχόντος, καὶ 
ἀπόκρισις τοῦ προσπαίξοντος. (ἄλ- 
λως.) ἀρτιάξειν δὲ λέγουσι, τὸ ἀρ- 
παγῇ παίξειν ἀπὸ τοῦ ἑταίρου, 
ἴσως δὲ τὸ σφαιρίξειν, ἢ ὅπερ ἐν 
τῇ συνηϑείᾳ ξυγὰ ἢ ἄζυγα λέγομεν. 
8. μα ογθ ραν ἱπιραγ Ἠοταδῖ. ϑ88ῖ. 
ῶ, 8, 848. ϑδιιοῖ. Ατιρ, 71. γπίσαγα 
Οἷς. ἀς ΟΥ̓, 8, 19, πδπὶ Ἰπἀθηΐθ5 
51 1115 1Π ΤΠ 8 Πι1Π| [8115, ἴ4}}15, τππι- 
ΟἸΡη)5.,), Δι σἀ4115, ΘΕ]8 1 ὨιιΠΐ8. 
Ἰη!ογγοσαηΐοα ΘΟ] Ἰ5οτθπι ἸΡ  θϑηΐ 
αἰνίηαγθ, ἄρτια ἢ περιττὰ, ρατγίᾳ 
81} 1π|ρ8 718 (Πιι6γΧ0}, ΠΑΡΟΥΘΗΐ, 
ν. ΜΜεβιγβ. Οἵδθς. 1ιά1}. Ῥ. 5. 
5θχπι. Ἐ', 

818. ἀποψ. --- ξἑκάστοτε. -- 
οὐχ ἁπλῶς τοῦτο, ἀλλ᾽ ἵνα δείξη, 



Α͂ΡΙΣ ΕΘ ΦΑ ΝΟΎΥΙΣ 

Φ.ᾺΆ, γωΐ ἶν ΄ 3 Φ " 

ἐμὲ δ᾽ ἐξέπεμψεν ὁ καπνός. οὐχ οἷός τὲ γὰρ 

ἔδακνε γὰρ τὰ βλέφαρά μου τνξε γὰρ τὰ βλεφαρὰ μου. 
[ω 3 » » ’ Γ κ ΙΝ] Α 

ξπου μετ ἐμοῦ, παιδάριον, ἵνα πρὸς τὸν ϑεὸν 

ἔα, τίς ἔσθ᾽ ὁ προσιὼν οὑτοσί; 
. ἀνὴρ πρότερον μὲν ἄϑλιος, νῦν δ᾽ εὐτυχής. 
, δῆλον ὅτι τῶν χρηστῶν τις, ὡς ἔοικας, εἶ. 

Α Α κ 

ποοὸς τὸν ὥξεον 

ἥκω" μεγάλων γάρ μοὐστὶν ἀγαϑῶν αἴτιος. 

250 

ἀλλὰ σκοροδίοις ὑπὸ τρυφῆς ἑκάστοτε. 
815 καὶ νῦν ὁ δεσπότης μὲν ἔνδον βουϑυτεῖ 

ὧν καὶ τρύγον καὶ χριὸν ἐστεφανωμένος" 

ἔνδον μένειν ἣν 
21. 

890. ἴωμεν. 
ΧΡ. 

21. 

ΧΡ 

21. μάλιστ᾽. 
ΧΡ. ἔπειτα τοῦ δέει; 

ΖΓ. 

825 

ὅτι τοσαύτῃ “μεταβολῇ κεχρήμεθα, 
ὥστε, ἃ πρότερον ἠσϑίομεν ἀγα- 
πητῶς; τούτοις νῦν ἀφοδεύοντες 
ἀποματτόμεϑα. 8. 

814. σκορ. σκορόδοις. εἴ. 718. 
φύλλοις. σκορόδων (9). ΕἸ. Ποτν. 
Ῥαγὶς. ἑκάστ. καϑ᾽ ἡμέραν. 5]. 
οτν. 

815. βου 8... ἱπιπιοϊαές τι 1} ἃππ- 
ΡΙΐπ5: απθπιααπηοάιπι ἱπποβουπό- 
λοι δὲ βἰ πα ἀϊοιιπέιτ, να, ὅρΡ. 
δὲ ἱπίουρρ. 8.: - ἐντελὴς δὲ 
ϑυσία ἢ ἐξ ὑὸς, [ταύρου,] τρά- 
γου καὶ πριοῦ, ἣν καλοῦσι τριτ- 
τύν. (ἄλλως) τριττὺς δὲ παρ᾽ ̓ 4ϑη- 
ψναίοις ἡ ἐξ ὑὸς καὶ κριοῦ καὶ τρά- 
γου ϑυσία. εγαμπὶ Παρθο χαριστήρια. 

816. ἐστεφ. ποῦ βϑουϊοδη- 
ἀλπιπι. 

817. ἐξ ἐπ. ἐξέβαλεν. 51]. Ῥοοτν. 
818. ἔδακνε -- μου. μεταβολὴ 

παντὸς, εἰ ὁ μὲν δεσπότης ὑπο- 
φέρει τὸν καπνὸν, ὁ δοῦλος δ᾽ 
οὔ. 8. 

819. (σοπειϊειϊξαν μα Αοξ, 4, 56. 
Ὁ, Ἐς Βδοῖο ἱπίιϊιϑ5 βου ο]ο 1π 566- 
πᾶπὶ τραϊὲ ΟΠΥΘιαγ 5. οἷ] ΥἹΥ͂ 
«υϊάδπι ἐπιδἔιι5. 5θῖϊ ῬτοΡτι5 Οσοιτ- 
ΤΙΣ στ βαυνη]ο. -- ἕπου μετ᾽ 
ἐμοῦ. Πλάτων “Μενεξένῳ (οἶτοα 
ἔϊ.) " αλλ. εἰ μὴ πιστεύει ς, 
ἀκολούϑει μετ᾽ ἐμοῦ. Ταμῃὶ. 

ἐγὼ γὰρ ἱχανὴν οὐσίαν παρὰ τοῦ πατρὸς 

δἰ ΠῚ ΠῈΘΥ, τὰ τὑποποπὲ Ἰπέουρῃ.» 
ΙΞξοογαῖθς Ῥδηθρ. ο. 40. μεϑ᾽ οὗ 
συν ηκολούϑησαν, Τγβίαβ 2. ν. 17. 
ὥστε τὰ ἔϑνη τὰ μετ᾽ αὐτοῦ ἀκο- 
λουϑήσαντα εἴ, τιβιϊαι 5 ἐ8ηγθπ 
ἀἰσίμαν ἀκολουθεῖν εἶνα ἕπεσθαί 
τινι, νορσαΐηιιθ δἰ θυαπι σομπϑίσι- 
ΟἸἸΟΠ ΘΙ ῬΒΥΥ ΠΟΙ ἘΠῚ ΤΣ 56: 
ξενικὴν σύνϑεσιν. 564 ἴθχ ὅδηϑουτην 
ΒΕΘΚΚοΥῖ ρΡ. 868.: ἀκολουθεῖν 
μετ᾽ αὐτοῦ. οὕτω συντάσσουσιν 
οἱ ̓ ττικοὶ ἀντὶ τοῦ ἀκολουϑεῖν 
αὐτῷ. καὶ γὰρ «“υσίας οὕτω κέχρη- 
ται, καὶ Πλάτων. ἀλλὰ καὶ ᾿4ρι- 
στοφ. ἐν Πλούτῳ ἕπου, φησὶ, 
μετ᾽ ἐμοῦ. παιδάριον. καὶ 
“ηένανδρος Νίκη, μεϑ' ἡμῶν 
εὐμενὴς ἕποιτ᾽ ἀεί. κἀν τῇ 
“Παρακαταϑήπῃ συνακολούϑει 
μεϑ'᾽ ἡμῶν φησίν. ν6 Ε΄, οἱ 
ΏΟΡΥ. -- τὸν ϑεόν. τὸν Πλοῦ- 
τον. 5]. Ποτν. 

822. δηλονότι. ΒΥ. ΕΧ 810 Μϑ. 
823. μλεσης . Ἀττικὸν ἀντὶ τοῦ 

ναί. 51. Ῥαυ5. δέει; Ηδϑγοῖι. δέῃ" 
(οοα. εβη. δέει") χρήζεις. νἱ46 πο5 
αα ΡΙαι. ΕΠΒΥΡΗσ, 19, 4. Ε 1. 
ὍΣ. 659. 

895. ἱκανὴν οὔ σ. ἀρκετὸν βίον. 
61. Ῥατῖβ, ἔκαν ὃν τι 1δὲ, ἑἀοτεδιιτπ, 
αϊοῖταν αιυϊα αι βο ποπιῖπθ αἱ- 
δάπαηι 6βῖ, ν. 1089... ΘΈΚοΥ, δα ΕἸΟΥ. 

οὐσ νυ 9»... 
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λαβὼν ἐπήρκουν τοῖς δεομένοις τῶν φίλων, 
εἶναι νομίζων χρήσιμον πρὸς τὸν βίον. 

ΧΡ. ἡπού δε ταχέως ἐπέλιπεν τὰ χρήματα. 
21. κομιδῆ μὲν οὖν. 
ἃ κα οὐκοῦν μετὰ ταῦτ᾽ ἦσϑ᾽ ἄϑλιος. 

88071. κομιδῆ μὲν οὖν. κἀγὼ μὲν μην, οὗς τέως 
εὐηργέτησα δεομένους, ἕξειν φίλους 

ὄντως βεβαίους, εἰ δεηϑείην ποτέ" 
οἵ δ᾽ ἐξετρέποντο, κοὐκ ἐδόκουν ὁρᾷν μ᾽ ἔτι. 

ΧΡ. καὶ κατεγέλων γ᾽, εὖ οἶδ᾽ ὅτι. 
41. β 

8395 αὐχμὸς γὰρ ὧν τῶν 

1, 19., Ὀγιιοῖιια δᾶ 1. Μδοο. 18, 
11. 5ἷς ἱκανὸν χρόνον εεὶ αἰω. οἵ 
ἴῃ ΠΙΡγὶα Ν. Τ᾿ ἱκανὸς οἱ πολὺς 
Ιαριμ τ τ ΒΥ ΟΠ Π18, --- οὐσίαν 
Ραἐγἠποτιέμπι, ξαομίεαξο5 ,) χρήματα 
828. Ε Ρ. 

896. ἐπ. ἐβοήϑουν. 51]. Ῥοτν. 
897. ϑοηΐοπείϊδηη, 486 σοπη6- 

ἴὰγ ψογϊθ εἶναι --- βίον, Τοτρηΐ, 
Απᾶγ. 893. 5. 11 δχρυεϑϑιῦ : 1ὰ αγ- 
δέιγοῦ Αρργίπιθ ἔτι υἱέα 6586 πέϊ{6. 
Π8ΠῚ (τ αἶνα5 δ] Ἰουιπὶ ᾿πορίδηι 
Βθίοναξ, 15 ΘΡθύδσα ροίββδί, ε1θὶ 
ἱπορὶ δαϊαΐοσθβ ποὸη ἀεδξηξζαγοβ 
6666. Ἐ, 

828. ἥπου, ὄντως. 51]. Ὥοτν. 
Ῥασβ. οἵ, 695. --- - ραγ5 σοαϊοιη 
ἀπέλιπεν, 4οα ΡΕΥ 56 ορίϊπηπα 
6556 αἷὲ Πορυ., βϑᾶ ἀπολείπειν 6556 
εἴϑσεγεσο, αἱ 104., 448. εἰο., ἐπι- 
λείπειν ἀεἤοογε, αποὰ τοαιϊγαῦ 
56 η5ι18. 

829. κομ. λίαν ταχέως. 51. Ῥα- 
τἶβ. ῬΥΟΡΥΙΘ δβὲ κομιδῇ, οἴιγα, 1. 6. 
σπι οἵα, ϑἰιαϊοθα, δαπιοά 1, 
νἹα, ἘΝ, 4αϊ σοπιραγαξ 5᾽ πη1165 α0 ]α- 
εἶνοβ σπουδῇ, δρόμῳ (ΤΆιιο. 8, 94.), 
ποσμῳ (πιοάοδέο, Ἡοτοά. ὃ, 67.). 
ϑοάθπι βεηβιι ΑΠ10]1 αἰοϊτυγ πάνυ 
μὲν οὖν, υἱ ἰάθη ἀπποίαν!ζ. ο6- 
ἴδγαπι οἵ, ἀπηοῦ, δα 838. 

830.Ὠ τέως" πρώην, πρότε- 
ρον. 51]. ΒΥ. ΤΊ πηδοιιβ ο]. Ρ]ϑΐ. : 
τέως πρὸ τοῦ. υδὶ νἱὰ. Βαπ-- 
Κθη. -- ΝΣ 
. 

κομιδῆ μὲν οὖν" 
σχευαρίων μ᾽ ἀπώλεσεν. 

839. ὄντως, ἀληϑῶς. 51. Τγονν-. 
βεβαίους, ἀληϑεῖς. 5]. Ῥατῖδ. 
δ: χψ676 οογέοϑβ δὲ 21405, αἱ τηθδπὶ 
Δ] 1απια πο ᾿πορίϑηι 51] Θνατθπὲ βιιΐβ 
(ΟΡ Ϊ5. 

839. ἐξ. ἀονεγεεδατιε 6 νία. αἄ-- 
αἸληγ ΔΠ01 τῆς ὁδοῦ, νοῖαξ ΑΕ]- 
ν. Η. 14, 49., νεὲ] τὴν ἑτέραν 
(ὁδὸν), πιεὲ Τιιοΐδῃ. ΤΊπι. 5, ροϊδϑὲ 
οἰϊαπι 116 1Π10] ἐξετρέποντό με, αιιΐα 
ἐκτρέπεσϑαί τινα ε5ϊ οσοιιϑιι α11-- 
Οὐ}115 1ἴα νἱΐαυθ, αὐ ἃ νία ἀοξδβοίαβ. 
Ἕ 

884, εὖ οἶδ᾽ ὅτε ἱπιεγροηΐξατ 
ΟΥ̓ΔΙΙΟΙΪ) αὖ ἀρ. 1,αἴ, δὲ δοῖο, δοῖ- 
ἠΐοδε. Ἰη1611, κατεγέλων. ν. ΝίροΥ. 
5, ὃ, 16. 1ὀῦφι6 Ποορον. Ἐ. δαὰ. 
Βοϑβ.. 46 ΕἸ1Ρ5. Ρ. 798. δα. ϑομαεῖ, 
ΒΙΟΣ, 188: 

885. αὐχμὸς τῶν σκ., πηι 
5α4ιιαίθηΐξ θχϊπϑηϊία ναϑᾶ, ὨΪΠ]]ητι6 
ἦνι 115 διιροσαδὲ, αποα πηθηβϑπι 111-- 
Οὐ] ΘηΤΘΥ 1ηϑίγιιαῦ. 1Π|ᾶπὶ σϑύτπι Βο- 
ΠΔΥΤΤῚ ῬΘΠ Τα πὶ αἷΐ 56. ρου 41556, 
ἱ, 6. οἤθοῖββθ, τὸ, 411 ΡΥ Πι5 δμχ- 
05 88 β'θδββεύδηϊ, ὨΠΠῸΟ, αἸ]αρϑ5ῖ5 
ΟΡΙθιι5. δὲ ξἰσοδῃβ στὰ ἔαθοθ οἂ- 
α15, αἰπιιρσογοπῦ, βἰρθίσαθ ἰηϑα- 
ΡΟΥ ἰπβι]αγοηΐ, Η, δ Υπι, αἰσα5 
1)ὼ5 υογδολιεπιτοίε αμδρογάε 
ἀελτοαϊεῖγεθ παίοῖ. «γαὐχμὸς Ρτο- 
Ῥυΐθ φυΐϊάθηι 6ϑὲ δέοοίέας (51. νϑῖι.), 
{π|86 Οχίϑδ οχ ἀνομβρίᾳ (Ηε- 
500}.). ν, Ζοβθρῇ, Ασοῖ, 14, 8.“ 

Ε. .--- 



ἀλλ᾽ οὐχὶ νῦν. 

ποοσευξόμενος 

ΧῈΝ 

4 ΡΥ ΘΑΡΙ ΝΟΥΣ 

9 -νῖν - ἀνθ᾽ ὧν ἐγὼ πρὸς τὸν ϑεὸν 
ἤκῳ δικαίως ἐνδάδε. 

τὸ τριβώνιον δὲ τί δύναται πρὸς τὸν ϑεὸν, 
ὃ φέρει μετὰ σοῦ τὸ παιδάριον τουτί; φράσον. 

840 27]. 
ΧΡ, μῶν ἐνεμυήϑης ὃ 

896. ἀλλ᾽ οὐχὶ νῦν. ἀπολεῖ 
σε ὁ αὐχωὸς τῶν σή... ὈΌΠΟ. ΠΟΙ 

ΞΘ ΙΘΡτπὶ νϑ51, ῬΟΞΓ πα ΠῚ αἶν 68 
ἕδοστιια 65, -- ἂν ὧν, ἥμαρτο- 
Ρίογ. οἵ. 480. 

837. δὲκ., Ἰμβία 4β σαϊισα, ΠΟΙ 
[6 ΠΊ6ΥΘ. 

838. 18 ἀππ5 ΟΒηΤ ΡΥ. ἂρ. ΠΟΡΥ., 
58 βἰατπι ταπίαντ, σι]σο ΠΡτὲ 
ποὺς τῶν ϑεών. "δπδ Η.: Σὴν γϑΥ- 
Βἷς πρὸς τῶν ϑεῶν τγχι]ειπι νεΥΘοΥ 
6 50] 6 Π1η15 1114 70Ὑ]5] γα αἱ ἴοτ- 
πλι]α ΡΥ Ιβοδτα Ἰθοῖϊ ΟΠ 61 ἀΡοΐθνος- 
Υὲ τὸ τρ. δὲ τί δύναται πρὸς τὸν 
ϑεόν; {ΠΠμὰ νϑτο ραϊοίμπι φωΐά 
“μοῖε, φωίά ρεγέϊποε αὐ ἄδιπι Ρέμ- 
ἐμπι} Μιάεοίαν Ξ8η6, φαδπηδάπιο- 
ἄπ τπ κομιδῇ μὲν οὔν, 516 114 61} 
ἴπ ἔθύμδ χϑρϑεομθ πρὸς τὸν ϑεὸν 
Ἰοοιπι αιιαοεῖνί556. “6 οἷς ἂρ. ΡΪϑιι- 
ἴππὶ ΟΔ5. 402, βθᾳᾷᾳ. ψωΐε ἀβοῖθβ 
τθρθεϊεαγ Ἰοοὶ σϑιιξα, ΞϑΘρ᾽ α56π|8 

εἰΐαπι ἐΐεεὲ πα. 1114. 5664.» ΠΡ] 
- ἴα Π6 1 5ΘΥΨ 115 Ἱπιραίθηθ: Π167-- 
ομἶθς5 ἰδέτε ἐπι δἰΐοθὲ οαπε δέα ἸΙσθη- 
114 ἤρα τπεαϑ χερίονϊε ἀμ ίδ: φωῖά- 
φμιά πιοπιογαδαπι: 5116 Θὲ. “6 γ Υτο 
δθο δπιθμάδιο ρ]ϑοιξ νὶσὶβ ἀο- 
οἱ; τ66 ἀαλ᾽ταπάτιπι εβδὲ, αιιΐπ 
Ῥγδοροβίϊίομθ πρὸς 5886ρ8 εἰρηίῆ- 
σι γιὸ δα δἰ, Ρ]αΐο ΑἹ- 
Εἰ, ει δν. 9. 8ρ.. Μαΐῃ, δΥ. δ. ὃ. 
591, στ Σὰ δὴ οὐν τοῦτό ἔστι πρὸς 
τὸν ᾿χύγον, ὃν ἔφησϑα ἐρεῖν; Ταῖ, 
ἤδοοῖξ. Ρ- 173, 14. πρὸς Λευκίππην, 
φιοὰ αὐ “εμοῖρροπ αεέηιεῖ, οἴο. -- 
πο “τ 0 τριβ. τὸ παλαιὸν ἱμάτιον. 
τοῦτο γὰρ ὁ οἰκέτης ἐβάσταξεν. 

840. οτῆο: καὶ ἔρχομαι πρ. τ. 
ἁεὸν ἀναϑήσων τοῦτο. 8]. ουν. 
ἔρχομαι. ἀφιερώσω, ἀνάϑημα 
ποιήσω. ἀνατιϑέναι τι ἀϊοιιιτατ 
11, χὰ αἰϊχιϊα αἰϊοϊ ἄθο 1ΐα 

ι -φ 3 Ρ» οα.." Ρ " Α ΄ 

καὶ τοῦτ ἀναῦ ἤάξιν ἔρχομαι πρὸς τὸν ὅεον. 

δῆτ᾽ ἐν αὐτῷ τὰ μεγάλα; 

σοηβθούδηξ εἵ ἀραϊσαηξ, 14 τὶ 
Βυβροηδπξ (86 ρΡδυίθιϊθιι5 ἐθΠΊΡ]], 
σου ρομᾶμξ ἴῃ Ιἰοσο βδαϊίο δα 
ςΟοὨΞ! Ὀΐσπο; 4186 ἀοηδῦα νοσϑη- 
ἔπ ἀναθήματα. 418 46 τὸ, 471 
μος ανηοΐανιξ, Ἐν ᾿ἰβϑιιήδὲ Ἰηΐγα 
984, 938. 5θαιι., 1085... δὲ 841π185. 
αὐ δοτ. Ρ.. 767. ,ς.41146 (ἀοπδτ18) 
4α]ὰ {δη10}15... 6 πᾳ α]δ, 5) ΟΥ̓ΠΆΞ 
πηδηΐο 5πηξ, ργορίθγεα Ὀτάταιπα- 
ἐἰοὶ ἀνάϑημα ἰηϊογρτείαπειτ κό- 
σμη μα." 

841. 
ΠὨ1ηα, 

14 Βᾶν. Οδηξ. ϑ. ΠοΡτ. 
ναϊσο μῶν οὖν ἐμυήϑης. 

ϑος,, ἼΣΕΣΕΣΕΣ παρὰ τὸν Ἐλευσίνιον 
νόμον. ἔϑος γὰρ ἦν» ἐν οἷς τις 
ἱματίοις μυηϑείη ; εἰς ϑεοῦ τινος 
ταῦτα ἀνατιϑέναι ---. μυστήρια δὲ 
δύο τελεῖται τοῦ ἐνιαυτοῦ “1ἠμη- 
τρι καὶ Κύρῃ, τὰ μιχρὰ καὶ τὰ 
μεγάλα" καὶ ἔστε τὰ μικρὰ ὥσπερ 
προπάϑαρσις καὶ προάγνευσις τῶν 
μεγάλων. -- ἄλλως. -- σαν δὲ τὰ 
μὲν μεγάλα τῆς “Ζήμητρος; τὰ δὲ 
μικρὰ Περσεφόνης, τῆς αὐτῆς ϑυ- 
γατοός. ὁ δὲ μυούμενος τὸ 
ἱμάτιον, ὃ ἐφόρει ἐν τῇ 
μυήσει, οὐδέποτε ἀπεδύε- 
το, μέχρις ἂν τελέως ἀφα- 
νισϑῇ δεαῤῥυ έν. -- ἄλλως. 
σκώπτων εἰς τὰ ἱμάεια τοῦ- 
τό φησιν, ὅτι δυπαρά ἐστι. 
ἔνιοι δὲ τὰς τοιαύτας στολὰς εἰς 
τέκνων σπάργανα φυλάττουσι. κα- 
δαραὶ δὲ πάνυ ὑπάρχουσι καὶ νέαι. 
Βε.: »,τὰ μεγάλα. 5ιαιαϊιῦ 
μυστήρια, «ιοά Ἰηΐγα 1009. Δἀ61- 
τιπι.“ --- ἂἀβ υηυβίθυιβ ρτδθίοσ 
Πρτος Απεϊχιϊξαξιιηι 50. νἱθ 8}- 
ποίαία δὰ Βδη. 145. ξεηᾳ., 466, 
Ἐπ: 9, Οπιπθ5. [6 γ6] Αἰμϑηΐθηξες 
Πΐ5 58 Υ 5 1η1 ΠΑ ΡΠ ΓῸΥ ν σογοπϑῖϊ 

τιγτίο, ποοίϊ (γ. ΜΜιϑᾶχβ. ΠΡρτο ἀ6 
- 
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21. οὐκ, ἀλλ ἐνεῤῥίγωσ᾽ ἔτη τρία καὶ δέκα. 
ΧΡ. τὰ δ᾽ ἐμβάδια; 
ΖΗ͂Ι. καὶ ταῦτα συνεχειμάξετο. 

ἍῈῚ καὶ ταῦτ᾽ ἀναϑήσων ἔφερες οὐν; 

21. νὴ τὸν Δία. 
845 ΧΡ. χαρίεντά γ᾽ ἥκεις δῶσα τῷ ϑεῷ φέρων. 

ΣΥ. οἴμοι κακοδαίμων, ὡς ἀπόλωλα δείλαιος, 
καὶ τρὶς κακοδαίμων, καὶ τετράκις, καὶ πεντάκις, 

΄ 

καὶ δωδεκάκις, καὶ μυριάκις ! 
το ᾿ 2 γ᾿ 

ἰου, ἰου! 

οὕτω πολυφόρῳ ξυγκέκραμαι δαίμονι. 
8560 ΧΡ.“ Ζπολλον ἀποτρόπαιε καὶ ϑεοὶ φίλοι, 

τί ποτ᾽ ἐστὶν, ὅ τι πέπονθεν ἄνϑρωπος κακόν; 
ΣΎ. οὐ γὰρ σχέτλια πέπονθα νυνὶ πράγματα, 

ἀπολωλεκὼς ἅπαντα τὰκ τῆς οἰκίας 

διὰ τὸν ϑεὸν τοῦτον, τὸν ἐσόμενεν τυφλὸν 

ΕἸ ΘΙ ἢ15. α. 9. Ξ6α1.}: 16 πὸ 80- 
ΟΥΑΙ δὲ Πεπιοηδοῖ! ΡΥ γο ἀαΐαπι 
Ἰερσαῖιγ, 0 56 1π] 181} 05 ΠΟΠ 
εἰγαββδθηΐ. ν. Μθιγβ. «. 16. 

δά, ἐνεῤῥ. ἐν αὐτῷ ἐρίγωσα, 
ἤγουν ἐξεχείμασα. (ἐνεχείμασα.) 5]. 
θοτν. δὸ ἀπιΐοίμα αἰπὶ, 501}. ἨΙΘηιΟ, 
48 εγδῖ Ἰασθσιιπη εὐ ἀδισιίιηγ. Β. 
ΘἸεσδηίοῦ τὸ ἐνριγοῦν ΟΡρομίϊΥ 
τῷ ἐμμυεῖσϑαι. 
843. τὰ δ᾽ ἐμ β. τί δύναται; --ο 

δ]. Ῥοτν. οἴ. 8388. εἱ ἐς ἐμβάσι 
Ξαρτα 754. --- σννεγ. σὺν τῷ ἱμα- 
τίῳ. 81]. γοῦν. Ῥατγῖβ. γϑοιϊιι5. Ε-: 
μπᾶ ταέοώπι ἔγίρυτο ἀΐδογηιο αὐ οεὲ 
δισιξ ἠὲ οαἰοοὶ, 1. 6. ἃ τὴ8 βεϑβίαδίϊ 
βιιηξ τοιάδ πὶ ΔΠη08. 

844. ἔφερες, εαἰζι]5ι1, ἢ. 6, 
ΔἰΘΥΥΪ 701551511 ἃ βϑύῦνο. ΟΣ Θὰ 

845. χαρ. ἡδύτατα, κατ᾽ εἰρω- 
νείαν, 51, ῬΑΥΊΞ, 

846. Αοἱ. 4. 55. 8. Ῥγοάΐξ ϑςυοο- 
ῬΒδηΐα οἰπ βίο ᾿αεί (887.). --- Β. 

847. εἷς Αὐῃ μα, δὲ 9 Ε|41]., Ῥου- 
50η. ργαϑῇ, Ηδθοιραθ ρΡ. 80., Ὅορε., 
ΠΘΟ νυ]σαΐαπι 5ΟΥΓΡ ΤΆ. τρισκα- 
κοδαίμων, αἸϊοφιΐϊ ποὴ πιὰ 8Π} 
(ν146 Ῥο πο. 6, 165.)}, δὐπιϊείοτοα 
ν᾽ θη τιτ ΡΑΥ̓ΓΟΣ γϑ]αῖα δὰ πακο- 
δαίμων γΘΥθ8 τετράκις, πεντάκις, 
δωδεκάκις, μυριάκις. 

849. οὕτω πολ. πολλά μοι κα' 
κὰ ὑφ᾽ ἕνα καιρὸν ἄγοντι, ἢ ποι- 
κίλα. εἴρηται ὃὲ ἀπὸ τοῦ πολὺ 
ὕδωρ ἐπιδεχομένου οἴνου " ἤγουν 
ἀκράτῳ, καὶ ἰσχυρῷ πρὸς τὸ κα- 
πόν. εἴρηται. δὲ, ὅτι πολυφόρον 
μὲν ἔλεγον τὸν πολλὴν πρᾶσιν δὲ- 
χόμενον, ὀλιγοφόρον δὲ τὸν ὀλί- 
γῆν. ἢ μεταφορικῶς “ἀπὸ τῶν πο- 
λυκάρπων χωρίων, ἢ πολυανϑῶν 
δένδρων. ---- ὃ. Β6.: πολυφ., να- 
ἐίάο, νϑἠθπιοτιέ, πιθίαρ ἢ. ἃ σόθιι- 
βίο νὶπο, αιοὰ πιιϊξιτ δ 41186 
Δαπηϊβει πη ἤεγγο Ῥοϊθβῖ, γ6ς6 8η)1- 
ἰδ θοηϊξαϊθηι, τι δὶ ἀποβιις ν]ηὶ 
Ῥοσαϊ5. ἔγῖα 8641186 ροοιΪα τΐδοο- 
ΔΗΤΕΣ: 6 ἴπηῸ αἸΟΙ ΠΣ χὰ πὶ τοὶ 
τρία φέρειν καλῶς, υ ἴῃ σα. 
1185. --- ξυγκ. μεμιγμένος εἰμί. 
81. Ώοτν. σοπιπλϊχίι5. 511ΠΔ ΟἿ Π 
Ἰηἴουίπ10., νοὶτιὶ ἀαια οὐαὶ ἰοτεὶ 
νηὸν, αὖ τποπαϊξ Β6.. ΘΟ οΥθἢ 5 
ϑόρῃ, Απηἱρ. 1904. δειλαία δὲ συγ- 
κέκραμαι δύᾳ, Αἴ8ο, 884. ἘῸ- 
χμήσσαν, οἴκτῳ τῷδε συγκεκραμέ- 
νην. ἐγϑσ᾽οσιπι ΘΟἸοχθαι μᾶς μᾶ- 
μβέτϑ 5651 ἘΣ 

850. 4π. ἀποτρ. οἵ, 855. καὶ 
ϑεοὶ φίλοι. καὶ ἄλλοι ὃ. φ. εἴ. 
894. οὲ δηποί. δὰ 798. 

852. σχέτλ. πρ. κακά. 
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πάλιν αὖϑις, ἦνπερ μὴ ᾿λλίπωσιν αἱ δίκαι; 
21. ἐγὼ σχεδὸν τὸ πρᾶγμα γιγνώσκειν δοκῶ. 

προσέρχεται γάρ τις κακῶς πράττων ἀνήρ" 
ἔοικε δ᾽ εἶναι τοῦ πονηροῦ κόμματος. 

ΧΡ. νὴ «4ία, καλῶς τοίνυν ποιῶν ἀπόλλυται. 
860 ΣῪ. ποῦ, ποῦ ᾿σϑ᾽ ὁ μόνος ἅπαντας ἡμᾶς πλουσίους 

ὑποσχόμενος οὗτος ποιήσειν εὐθέως, 
εἰ πάλιν ἀναβλέψειεν ἐξαρχῆς; ὁ δὲ 
πολὺ μᾶλλον ἐνίους ἐστὶν ἐξολωλεκώς. 

ΧΡ. καὶ τίνα δέδρακε ταῦτα δῆτ᾽; 
ΣΙΙΣ ἐμὲ τουτονί. 

865 ΧΡ, ἦ τῶν πονηρῶν ἦσϑα καὶ τοιχωρύχων ; 
ΣΥ. μὰ 4, οὐμενοῦν ἔσθ᾽ ὑγιὲς ὑμῶν οὐδενὸς, 

855, πάλιν αὖϑις. οἴ, 25. μὴ 
"λλίπωσιν ργο μὴ λίπωσιν, ατι6 
ἴεγθ ΠΟσοσιιπὶ Ἰθοῖϊο οβϑὲ, [)αννθβ. 
ἸΜα5ο οσ τ 1912. ,Ῥυ. ἈΠ, Κα- 
βἴθγο ρἰδοιιθσαῦ μὴ ᾿χλίπωσιν,, 564 
Ρθηθ πιομπϑῦ 1)ανν65.. ἢθο λείπειν 
Ὠθαι6 ἐχλείπειν δδ5 8 ἀφηοογα 8. 
δογιρίξ, Αἰ. --α αἱ δέκαε. αἱ κρί- 
σεις. 8]. Πόοτν. Ῥατσῖβ. 8.: ἀντὶ τοῦ 
ἐὰν τὸ δίκαιον παραμείνῃ. σπώπτει 
δὲ πάλιν (ἔοτῦ, πόλεν), ὡς βίαιον 
οὖσαν τὴν ἐν τοῖς δικαστηρίοις κρί- 
σιν. ΕΥΙΒΟΜΠΙα. : τγιδὲ 7ωγα οπιιΐα 
1)οΠείαπε. ΒΘ. δὲ τποᾶο Ἴμζα τιοϑ 
χιοῦν αἰογοίαγιί. ΜοΒ5.: τϑόπτὶ τιϊοὐέ 
αμοολοσε μαξ αἰϊο5 Τέϑομε. Ἠδπὰ 
τααϊθ 11}1}; 564. χλ8}1πὶ ἰαπτθ δίκας 
Δ ΘΥΡΥΘΙΔΥΣ 265.) τὐὖὖῦ δθο 51} 56 η- 
Ἰθηΐα: γιϊδὲ ἐϊε5 εἰο οίαγιε,, γιϊδὲ 
διειραπαϊ οορία τηῖλιὲ ἀεἤωτωγα 51}; 
ααοὰ πιαρὶθ χαρακτηριστικὸν ἴῃ 
5ΥσορΠαμπίδ. 

8506. σχεδὸν» ργοροιιοάμηι. οἷ, 
148. 

858. πιοπδὲ ΠΕ, 
δηιιη Ομ ῃ νρθθβὰι τ πε θρονν 4υτἃ 
ποι τα, ον ϑδολίαρ. ἀὰα5 ὅε- 
Ῥτγᾶβρε (οἴ. Ἄδη, 679. δὲ ἐοίΐπι 1]-- 
Ἰυπὶ, Ιοσαπι): Ρτοῖμάθ εἶναι τοῦ 
στον ηροῦ κόμμοτος Ἰάθιην 6586 σιιοά 

[2 . . . 

κόμμα αἰοὶ 51- 

πονηρὸν. μοχϑηρὸν. εἶναι. οἵ. 958. 
8ῦ0. καλῶς --- ἀπ. Ργοδο τρι- 

ΠΩ δεῖε, δα γΡθγιε. ντεα. ἂθδ 

Ἰοῦ τὐδιι ραγορι ποιῶν Εἰ, εἰ, 

4τιοὸ5 Ἰδιιᾶαὶ, ΨΊροΥ. 6, ά, ά. εἱ 
για, δὰ Ηογδξ. ϑ8αῖ. 1, 4, 17. 
Ρ. 854. ".: ἴἴδπὶ Μαι. 51. δΥ. ὃ: 
554. 

860. παθο ϑυσοορμββηΐα, ροβίιιδη 
οοηβροχι Ομγοαυ αι δὲ {ιιδίμχη. 
τπποηπῖ Β. 

862. πάλιν ἐξαρ χῆς. 65ϊ ΡΙεο- 
ὨΆΒ.118.,. αὐ ϑορὶν, Οβά. Τυγ. 152. 
ἀλλ ἐξ ὑπαρχῆς αὖὐϑις αὔτ᾽ ἐγὼ 
φανῶ, 5εἀ ἄόπμο ἔαξο οδεοχάαπι- 
Βε. 

863. πολὺ μᾶλλον; πιιμῖεο τππὰ- 
εἰδ. ροείι5. Ἐν Ἐς, νἱείπιοιτ. ἐστὴν 
ἐξ. ἀπώλεσεν. 51]. Ῥατὶ5 οοπ͵πρα- 
110 ῬΘΥΙΡ γα ϑιϊοα,, αἰιᾶπι ΠΟΘ] ΘΒ ΘΥΘ 
«ποϑα8ηι ΟὙαα Δ Π]0 05 φαϊτγου, Ἐπὶ 
τρ. Αμπάγομα. 922. ὁ δ᾽ ἦν ὕβρι- 
τὴς εἴς τ᾽ ἐμῆς μητρὸς φόνον, 
ας," Ὁ" αἱματωποὺς ϑεὰς 
ὁν εὐδίξωον ἐμοί. Πτο, Τὰν. 807. 
εἰ αὲ ν, σϑενόντων τῶν ἐμῶν βρα- 
χιόνων, Ἣν τίς σ᾽ ὑβρίξων, 
ῥαδίως ἐπαυσατ᾽ ἂν, οἴο, εθ ἴ1,ὰ- 

τἰηὶς νίἀθαβ, 51] ἰδ ῖὶ οϑὲ, ἃ πΟΒὶς 
δ οίαῖα δα Ῥ]διῖ. Απιρὶι. 774. 

δόξ. καί. νίάε 642. 
865. τῶν πον. καὶ τοῦῖχ.) 1πι- 

ῬΥΟΡοΥυι ἂς 50ϑἸθδίογιμ. 4105 
Ἰαηὶ δαἀνουδαίαῦ Ρ]ἴ5., πολ Ὠϊδὶ 
ἔγαρὶ ποι η65 αἰζαλαχιιβ, 

866. οὐμενοῦν 6δὲ χιοσὶ τεῦ: - 
{μθ; παμεἰψμαφιαπε. ν. Ὑίροῦ, 7, 
18, 8. --- ὑγιὲς δὐθϊϊχον δοιὶ- 
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κοὐκ ἔσθ᾽ ὅπως οὐκ ἔχετέ μου τὰ χρήματα. 
ΚΑ. ὡς σοβαρὸς, ὦ “ἰάματερ, εἰσελήλυϑεν 

ὁ συκοφάντης! δῆλον ὅτι βουλιμιᾷ. 
870 ΣΥ. σὺ μὲν εἰς ἀγορὰν ἰὼν ταχέως οὐκ ἂν φϑάνοις; 

ἐπὶ τοῦ τροχοῦ γὰρ δεῖ σ᾽ ἐκεῖ στρεβλούμενον 
εἰπεῖν, ἃ πεπανούργηκας. 

ΚΑ. 

Ρίοπᾶιπι 6556, τὸ ν. 858., 46 
Ρτοδίεαξο. 76. ἱπεοβγίέαεθ : ΠδυᾺ 
Εχ ν. βϑαιθηΐθ ΤΆ ΤΟΠἐσίτιιτ, 5γοο- 
ῬΒδπίαπι Ριυιϊα556, ΡΘΟΙΙ 1311 508 1 

ἰγαηβ 556. δὲ ΟΒγθιαυ πμ., αποά 
1116 πραγ ἐς --- Εἰ. Θθηη6}1115. 1116 
Ἰοοιις δεῖ 858., οτάο μΐο: οὐμεν- 
οὖν οὐδενὸς ὑμῶν ἔστιν ὑγιὲς, 
᾿. 6. ὑγιές τι, ὑγίεια φρενῶν, 
γιδιεῖογ υδϑέγωώπι δαγιμδ 6587). ἐπιδατι- 

δἰ ἀπιῦο αναγϊεία. 
807. πο 7ιογὶ ρμοίθϑδὲ7. ψαῖσ τῸ5 

σπεα μοδοίαἀδαΐξί5 ὑοτια 7) πιθὸδ τις 
χιοδ. ἢν 6. νο5 ΘδΥ 15512|16. ΠιΘῸ85 
ΒΑΡ 5 πχηο5. Ἐὶ 

868, σοβαρός. σεσοβημένος. 
καταμωκώμενοι ὃξ τῶν “Ιωριέων 
τὸ ὦ Δ άματερ λέγουσιν. (Π 118 
Ἠΐς τπϑίθυϊα ἸΥΥΪΞΙΟῺ15.} Εἰιβίδι!., 
ποπθηῖθ ΒΥ. δὰ Οὐγβε. Ρ. 1885, 
58.: εἰ δὲ τὰ τοιαῦτα Ζωρικὰ --- 
᾿ἡττικοῖς γέγονε φίλα, καινὸν οὐ- 
δὲν εἴ τις ἐνθυμοῖτο καὶ τὸ ὦ 
“6μ ατὲρ τὸ ϑαυμαστικὸν, ὃ 
κεῖται καὶ παρὰ τῷ Κωμικῷ, Ζω- 
ρικὸν μὲν ὃν, φιληϑὲν. δὲ 
εἰς κοινὴν χρῆσιν τοῖς ΄4τ- 
τιποῖς. (46 Ποτυίϑηλϊ5 Αἰ οῖς νταα, 
ἡπίογρρ. Ἐπιυρια, δὲ Ῥῃοθη. 11.» 
Ον. 96., ΗἸἴρρο]. 1044. εἰος. οἔ, 
551.) ὁ δὲ γνοὺς" πὼς ἐπηρμένος 
καὶ ἕῳ φρονῶν καϑ' ἡμῶν εἰσῆλ- 
ὅεν; ὃ. Ἐς: --ο ,,σοβαρὸς αἰοίτηΥ 
νοὶ τὰ “μὲ γεγίμγ σγαάμ οἴξαῖο; 
ν6] 15, ψωΐ δωύπιονεε [σοβεῖ] οὔὗ-- 
υἱοδὲ ναὶ ἐπιδοίοτιδ, διρόγθων, υἱῷ 
ῃ. ].“( ΤᾺ 

869. ὁ συ. οὕτω καλοῦνται οἱ 
ἐπηρεάζοντες ἀπὸ τοιαύτης. αἰτίας. 
τὸ παλαιὸν ἀπειρημένον ην σῦκα 
ἐξάγειν ἐκ τῆς “ττιπῆς, τοῦ φυ- 
τοῦ κατ ἀρχὰς ϑαυμαζομένου. 
τοὺς σμικρῶς οὖν διερευνῶώντας τὸ 

οἴμωξ᾽ ρα σύ! 

τοιοῦτον οὕτως ὀνομασθῆναι λέ- 
γουσιν ἀπὸ τῆς ὀπώρας" παρω- 
σχεῖν οὖν καὶ τοὶς ὁπωσοῦν μάτην 

ἐγκαλοῦσι τὸν ὀνομάσαντα, ἅμα 

καὶ τοῦ φαίνειν τὸ ἐγκαλεῖν ἢ ἢ εἰς 
δίκην εἰσάγειν. δηλοῦντος. ὅτι δὲ 
ἀπὸ τούτων γέγονεν; ἐκ τῶνδε δῆ- 
λον" συκαστὰς γὰρ τοὺς φιλεγκλή-- 
μονας ἔλεγ ον, καὶ συκοβίους, καὶ 
συκωροὺς, χαὶ συκολόγους, καὶ 

φιλοσύκους, καὶ συκωώδεις, καὶ 
σιμαθσιαθβοιθα ἴσως ἀπὸ τοῦ πάντας 
ἐγκλήματα ἐφέλκεσθαι. (οξ, ἀ6 πος 
νοοα". Ῥαγθιιβ 1θχ, Ῥ]διιῖ, ν. βγοο- 
ΡΠ δηΐα5 δ, ατι05 Ἰδιιθαὶ, Εδϑὲ, δὲ 
Αἰπθη, 8, 74.) βουλεμεᾷ. πάνυ 
λιμώττει, καὶ πεινᾷ λίαν" ἀπὸ τοῦ 
βου ἐπιῤῥήματος, ὅπερ ἐπιτάσεώς 
ἐστι δηλωτικὸν, ἀντὶ τοῦ λίαν, 
ὥσπερ καὶ ἐν τῷ βούπεινα, μεγά-- 
λὴ πεῖνα, καὶ βουγάϊος, καὶ βού- 
γλώσσος οἷο. 8. δουχίξ; ργορέβγθα- 
416. δι ἴθυσθ ΑἸ] αι ἃ. ΠΟ 15 σοπδ-- 
ἰπγσ, ῬΙδιῖ5 Τυΐη, 148. “Ζαδομγὲ- 
νἱὲ τπαρίδ. ᾿πλίανὶς ἀογέμς Τρ; 
οὐδογνανῖε: ἄἀμπὶ ἀογπιίξαγοθε οαγιθ5, 
Ογορόπι μγινογϑπ νοΐμϊε ἐοέωχα 
ατγίθ76. 

870. να]οῖ; δὼ τδγο δέαξέπε αδὲ 
τπδοίεσι ἦτ ΠΟ γαγι, ---- Θάψου, ταχέως 
ΟἸΆΓΠῚ ροΐογταῖ, Β, οὗ, 481., Μαιτῃ. 
δειορῦν "δὲ 5658,» δ; Βομποίἀοσὶ Ἰεχ. 
8τ. ν. φϑάνω, 4. 

871. τροχός τις ἦν, ἐν ᾧ δὲ- 
σμούμενοι οἱ οἰκέται ἐκολάξοντο. --- 
ΠᾺ ΡΟεη ἃ 5ΒΟΥΨΟΙΠ., «4 δι δἰξιι- 
δἰδϑθηῖ, δῦ ξασίμσι ἔθοϊσβθηὶ, το- 
ἴα εἴα 1π ἴογο σοηβίϊιϊα ουδὲ. 
στρεβλοῦσϑαι εεῖ τη νῆσχρ 
Ρτγαυαγὶ (61. νοῖι.). οἔ. Ηδδυοῆ. ἃ 
“Δ οἵ, ΚΟρΡΙΙΙ Πθγαπι ἔζρυον Ο6- 
δοίσιοὺ, ἀν Ογ. Ρ. 734. 

δ72. οἵἴμ. ρίογα, ρετθαϑβ, οἵ, 58. 
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αἱ Ακ - » 

νὴ τὸν Ζ4Δία τὸν Σωτῆρα, πολλοῦ γ᾽ ἄξιος 
ἅπασι τοῖς “Βλλησιν ὁ ϑεὸς ἔσϑ᾽, ὅτι 

870 
57. 

τοὺς συκοφάντας ἐξολεῖ κακοὺς κακῶο. 
, γ., ;ὔ » ἐν κ "ἢ ’ - 

οἴμοι τάλας! μῶν καὶ σὺ μετέχων καταγελᾷς; 
ἐπεὶ πόϑεν ϑοιμάτιον εἴληφας τοδί; 
ἐχϑὲς δ᾽ ἔχοντ᾽ εἶδόν σ᾽ ἐγὼ τριβώνιον. 

ΤΙ: 

880 

ΟΜΕΕΣ 

ΣΎ. ἂρ 
ὅ τι δὲ ποιεῖτον ἐνθ αδ᾽, 

οὐδὲν προτιμῶ σου" φορῶ γὰρ πριάμενος 
ν " Α 32 πο “ 

τὸν δακτύλιον τονδὶ παρ Εὐδάμου δραχμῆς. 
κ 211 5. 85] : , . 

ἀλλ οὐκ ἕνεστι συκοφάντου δήγματος. 
: “ Ὁ. 9 ᾿ ’ ’ 

οὐχ ὕβρις ταῦτ ἐστὶ πολλῇ ; σκώπτετον, 
3 Ἷ 

οὐκ εἰρηκατον" 

οὐκ ἐπ ἀγαθῷ γὰρ ἐνθάδ᾽ ἐστὸν οὐδενί. 

873. νὴ τὸν 4“ία τὸν σωτ.» 
αὶ Αἰπρηῖϊ οο]δραῖαγ. οἵ. 1171., 

Ἄδη. 691. Ε.: πολλοῦ γ᾽ ἄξιος 
εἴς.) πιαρτιὶ φμΐάεπι ζαοίοηαμ5) 
ταύ ίτπι σοΙ Ρυδηά5 δὲ 8} ΟΠ 1- 
Ῥες5 Οτϑθοῖβ. 

8γά. ὁ ϑεὸς, ΡΙπίαϑ. 
875. ἐξολεῖ ἱβιυιάϊεμϑ. Ρεγαεσὲ. 
877. ἐπεὶ εϑὲ φωοὰ τιὶ έα θ559Γ, 

αϊδὶ Ῥαυίοθρα. 65585 ἔπγι], εἰ δὲ μὴ 
Ἠδβυοῖ.. οὐ ΡΪαΐ, Ἐπ ΠΥΡΉτ. 10. 
οἴο. Ε᾿ βού θπηι 5σθηδιι αἸοὶ ροϊοχγαῦ 

πόϑεν γὰρ ϑοιμότιον ε. τοδί; 
δ70. Ῥατῖδ. 2890. ἐχϑ. δ᾽ ἔχοντά 

σ᾽ εἶδον ἐγὼ τριβ. - τριεβ. κον 838. 

79. οὐδὲν πρ. σου. οὐ φρον- 
τίξω σου. εἴρηται δὲ τὸ προτιμῶν 
ἐπὶ τοῦ λόγον. ἔχειν καὶ ἐπιστρέφε- 
σϑαι. λέγει οὖν" οὐ φοβοῦμαί σξ, 
ἔχων [φυσικὸν} δακτύλιον. δα- 
πτύλιον δὲ τὸν λεγόμενον φαρ- 
μαπίτην. Εὔπολις Βάπταις ἐέμνη- 
ται, καὶ ᾿“μειψίας. ὁ δ᾽ Ευδα- 
μος φαρμακοπώλης; ἢ χρυσοπώ- 

λης, τετελεσμένους δακτυλίους πω- 
λών. (ἄλλως.) φιλόσοφος δὲ ἣν οὗ- 
τος ὁ Εὔδαμος, φυσικοὺς δακευ- 
λίους ποιῶν πρὸς δαίμονα; καὶ 
ὄφεις. καὶ τὰ τοιαῦτα. ἐθεράπευον 

γὰρ τοὺς ὀφιοδήκτους" “μᾶλλον δὲ 
τὴν ἀρχὴν οὐκ εἴων ὑπ’ ὄφεων 
δάκνεσϑαι. 8. Ια αῇ ἀ6. Πειι5 η1ο - 
Αἱ δηπι}15 τπᾶρῖοῖα. Εν, Ηδβυ ΟΠ 
ν. δακτύλιος φαρμαπίτης ,» 881η18-- 
αἴ δα Νορίβα. Ρ. 860. εα. Ῥαγ]8., 
Κισοπιαμηῖα ἀθ Αμηι}15 ο. 91. 

880. Ιην61}". 6Χ 51:15 οοά.., 1ἔθηλ 
Ὠϊηα., Εὐδήμου. οοά. Ποτν. Εὐ- 
δ ιδιεθα: οὐ 1π πᾶσ. Εὔδραμος. 
δραχμῆς τοϊετοπάπι δὰ πριά- 
μένος. : 

881. ἸΙοοιι5 αἰδοΐαβ. ΤΠν Υη., 
αιαδὶ ΘΧ ει ΠΡτγὶβ, αλλ᾽ οὐκ ἄν 
ἔστι. δυϊά45 ἴῃ δα. Μοά. ἀλλ᾽ οὐκ 
ἔστι. ἀφο ΠοΙΘμ τ θιι5. σα] θη ᾿ϊιη16-- 
Υἱβ., 5688 118. τυὖὖ ν]δη Θπιθ 86] 
τὰ οηβίγαυθ νἀραΐασ. σμπὶ Θπὶπὶ ἃ 
δὲ οὐ ΡΘΥΠΊΠΓΑΥΙ ἹΠΈΘΥ 58 δὲ ΟπλΪ 1] 
51 Π11}}}8 βοϊθδηΐ 1 Μ58., Ργτὸ οὐκ 
ἄκη ἴστι ἕογιθ δουρί πη, ΔΥΡΤΤΟΥ 
οὐκ οὐκ ἔστι, ἽΠΠΟΣ, Δ]ΊΘγῸ οὐκ πθ- 
δ᾽θοῖο ἢ οὐκ ἔστι, οἷ ἃ νϑυϑβίοα- 
ἴοτβ οὐκ ἔνεστι. Ποὺ νϑὶ φυϊάάδηι 
51 πι116 ϑοΠοἸαϑῖθη ἰθοὶσθθ ΘΟ 6556 
δὲ ἴῃ 5115 ΘΧΘΗΡΙΑΥΡ 5, 4ὰϊ 1ἴα 
νοῦ Οὐ ΤΟΙ Ἰπιθυρυθίθεων: ἀλλ᾽ 
οὐκ ἰσχύει οὗτος ὁ δακτύλιος 
πρὸς τὸ δῆγμα τοῦ συκοφάντου. 
δϑηΐθη τ ἶα ΡΥΘΘΟΪΑΥα, μ}}}}18 6556 
τεγηθϊα δανεύβιιβ πούϑιια 5Υ6ο- 
ῬΒδηίασγιπι. Ιοσθμθ5 Ογηΐσιιβ, 
τηοπθηΐθ ΠΡ Υ., ἂρ. [ϑδγὲ, 6, 5.) 
ἐρωτη ϑεὶ ὶς, τί τῶν ϑηρίων κακιστὰ 
δάκνει, ὁ ἔφη, τῶν μὲν ἀγρίων συ- 
κοφαάντης. τῶν δὲ ἡμέρων κόλαξ. 
ΕλιτΙρ. Απάγοσι. 965. ἑρπετῶν 

ἽΜἷ 

ἀγρίων ἄκη, Βάςο}.. οϑά͵ μαίνει 
γὰρ ὡς ἄλγιστα, ποῦτε φαρμάκοις 
Ἄκη λάβοις ἂν, εἰα. 

884, ἐπ᾽ αγ-. 60 σδοχιδὲϊο.γ) τι 
δοπὲ ψωΐὰ πιοῤίαμπεῖϊτιῖ. το Ἐς 



ΖΟΥ ΤΟΣ: 

885 ΧΡ μὰ τὸν 4 οὔκουν τῷ γε σῷ, σάφ᾽ ἴσϑ' 
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οτί. 

ΣΥ͂. ἀπὸ τῶν ἐμῶν γὰρ, ναὶ μὰ Δία, δειπνήσετον. 
ΧΡ. ὡς δὴ ᾽π᾿ ἀληϑείᾳ σὺ μετὰ τοῦ μάρτυρος 

διαῤῥαγείης, μηδενὸς ἐμπεπλησμένος ! 
ἀρνεῖσϑον; ἔνδον ἐστὶν, ὦ μιαρωτάτω, 
πολὺ χρῆμα τεμαχῶν καὶ κρεῶν ὠπτημένων, 

ΠΣ 

890 
ὑῦ, ὑῦ, ὑῦ, ὑῦ, ὑῦ υὑῦὖ! 

ΧΡ. κακόδαιμον, ὀσφραίνει τι; 
41. 

885. σάφ᾽ ἴσϑ᾽ δτι. οἵ, 188. 
887. εἰς δή, εἴπῃ οὡἧς 51π|ρ]1- 

ΟἸΟΥ,, δϑὲ μέίσιαιπ. ν, ὙἼΡΟΥ. 8, 10. 
4, (αα4. Ηοοξεν. Ποοῖγ. ραγίϊο. 9. 
Ρ- 1184. 564ιι. Β.) Ηοπιοσι5 1ἰὰ 
αἰχὶς ὡς δὴ ὄφελον, ὡς ὄφελον, 
βεσὰ, 1πῆη, ν. Οἀγ55. α΄, 217. β΄, 
1838. 564ι. Ἐ, ἐπ᾿ ἀληϑ-., ἀἄλη- 
ἁωῶς, αὐ Αθβοῦυ!, ϑιρρ0]. 6ά8. ργο 
εοάδθηι Πεμηοβί. ὧ6 Οὐου, 7. αἰχὶϊ 
ἐπ᾿ ἀληθείας, τιὸῪ τηοπαΐ Εν, μεὶ- 
γχιατπ φωίίθπι τ 6 ἐμ αἰχμπιραγίδ 
(οἴ, 279.) οὠπι ἐ6516. οἶδο τιμῖϊο ριι-- 
ὅζαίο, 5ϊοιιξ ξαϊδο αἰχιβιῖ,) Ὧο5 αθ 

ἄπο σοθπηδίισος 6556, 8. μετὰ 
τοῦ μάρτ. κλήτορα γὰρ, ἵνα αὖ- 

᾿ τοὺς εἰς δίκην καλέσῃ. 
888, ρΡϑιιοὶ οοὐα. μηδενός γ᾽ ἐμπ.; 

εχ 41ὸ ΒΥ, αδἰΐαιιθ ἔβοοσαπΐ μη- 
δενός γ᾽ ἐμπλημένος. δαταὰ ἸΘοΙ1ο-- 
πθπὶ δὲ ἴρβδθ ρυϑδίδθηι, δὶ νδὶ 
ἴπ οοα. δηϊίχιιο ἱηνθηΐα δϑϑβαί, ν 6] 
ΤΙΘΒΟΙΧΘΙῚ, γὲ 6556 δΧ 11115 νοοι]]5, 
41ιὰ5 ἀθ βιιοὸ δὐάδθγθ βοϊθηΐ ᾿ἰρχα- 

ΟῚ; απ ἀ6 γα ν]α. Ῥουβοῃιβ Ρᾶ85- 
Ξ'πι δὰ Επιυ]ρὶ 46 Π]. 

τς 890. χρῆμα τεμάχων,, κρεῶν, α1- 
 οἴπμη αδῇ Ρ6ῈΥΓ Ρμεδυρῃγαδίὶηπ Ρ7Ὸ 
τεμάχη γ Ἀρέα, τιξ Χοπορῆ. ΟΥτορ. 
ὦ, 1, 2. σφενδονητῶν γρῆμα, Ἐπι- 
Τρ. Ῥμοθη. 196. χρῆμα ϑηλειῶν, 
γηιιεἐϊογομίας, ἸΝυ ἢ, 2. χρῆμα τῶν 
φυχτῶν, τ] να. Βα. εἱ 8ρ.; 
1ϊεπιαθθ ΜΙ τοῖ, Ψ, 1,. 6, 9. Ε, 
Οὐπεραχανίς Μγοῦ, σοπὶ ψοίωρία- 
ἔπε ἂΌῇ. Ῥ]διίζιπη ΑπΊρἢ. 478. οἴ. 
Ὧ05 δὰ (πρίν. ΡΥ]. 62, Ε΄: τε- 
μάχη βιηὶ οορααία, γγμδέα, γί: 
δοίάππ. Πϑτα ἔγαϑία ρ81185., Ρ΄8οθη- 
ἸΔΥΙΠ] . ΟΒΥΏΪ1, αἰσα παν τόμοι, 
ὭΘῚ τεμάχη, ου]5 νΟ ΑΒ Ϊὶ βθάθς 

ἈΚΙΒΘΤΟΡΗΛΑΝΕΒ ἴν 

τοῦ ψύχους γ᾽ ἴσως, 

ῬΥΟΡΥΪΔ δϑὲ ἴῃ Ρ᾽βοΐμις. ν. ῬΆΥγη, 
Ἐρ]. Ρ. 8. οὐ ΤΠ οτη. Μδρ., οἰΐδπι 
Θ0ΠΟ], Τῦροῦν. (4πὶ ααϊάθηι εἴα: 
τεμαχῶν" πομματίων ἐχϑύων. 
τέμαχος πυρίως ἐπὶ τῶν ἰχϑύων.) 
Ἄρεα ὠπτημενα 55ιπΐ φαγηιθα 
δδαθ5 αδϑαξαθ. ΑΥΤΙοΙ αἀ]οιιηξ κρέα, 
Ἀρεῶν. ποὴ Ἀρέατα, κρεάτων. ν, 
ὙΠοπι. Μίδρ. ν. τέρα. 

891. 118 οοα. Ποῦν. ἴπ τιᾶΥρὶ- 
ἨΘ, πἰδὶ αιιοα βογρέμπι δϑὲ 56 ρα- 
γαϊηι οὖ ὅ, στα γϑοίϊι5 6556 νίάθα- 
ἰὰν ὑὐδ., τὸ αἰαϊζ οἱ 5ἰχη 18. οοίοσὲ 
οοἀα. ιυὖ ὗ, δαβρίγαϊο ἡ ρσὸ ἴηρθ- 
Πἶο ϑύαθοαθ Ἰ1ησι8θ, ὨΪδῚ (δα 
Πουΐοα αιδοᾶδηι αἰ ΑΘθο] θα οΡ- 
τλονθδῖ. ἰθιηεσθ ΒΥ, αἰϊΐψιιθ ὃ ὗ, 
υὖ, εἴο. διιοβόγα 15. ὕοββ. Π0το 
α6 ρΡοῦπι. οϑῃΐι δὲ νἱγ, συ τπηι 
Ῥ. 59. πο τη8ρ15 τ] Πὶ δ᾿ αξο 
ν]ἀθηΐαν ἰδέα 1 5 Π 1115: διὰ τῶν 
ψιλῶν τούτων υ (ἰϑρεθαὶ ἰσίει πος 
Τη0 1π 5:15 1Π|ρυῖ5 ν Ὁ) δείκνυσιν, 
ὅτε χοιρείων χρεῶν ὀσμῆς ἤσϑετο: 
4π86 411 δοΥρϑὶξ, Υδριαΐαβϑα νἀ θ. 
ἀπτ, ΟἹ οἰ θα 15 6556 ἢ ΠΊ8Π|, αἰΐγα- 
ΠοΥθ, Ὡομ γραάεγδ, ᾳιοα ἔδοπιπὲ 
ΔαΒρΙγδηΐ 65, δϑὰ [8114 δα νἱνιπι 
ΥΘσθοῦσα παι βοΐο δὴ 518 ρυι τι : 
Ὥθο Οτδϑοὶ ρογδι οπιηΐα οἹ4- 
οἰθπίθιι Δρρϑ]ασπηΐ ὕν, 584 ὗν ἃ 
ὦ ἱπτου]θοίοηθ. ῬΙ]αιῖαβ ΜΠ]. 1947, 
βοοιπμάθσι ΗἩθαοΥρΙΐ ἸΙΡΥηι, ἱπ 
4ιὸ ἰορεραίογ λμίς οἷθὲ ῥγχγοΐδοιοῖ 
Νοδοῖο μὲ ἀϊς Ῥγζορθ αἀδδὲ. φιίθπε 
θαρθίο υἱάθγθ: ἢ. οἷεὲ ρῥγοζθοίο; 
τὲ τλϊπιι5 Ὑθοΐθ ῬΔΙΠΊΟΥ 15 ϑΡ101]., 
ΤιαπρΡ. Οταΐοσ, 4, Ρ. 759.: λὼ, οἵοε 

ΤᾺ - ϑιὼν “ἃ ᾽ ἐ 

805, τοῦ ψ. γ᾽ δῶ 5. ἐπεὶ τὰ 
ζῶα, ἐσομένου τὐχθ αἰσϑανόμε» 

ὶ 



ΑΡΙΖΣΤ ΟΣ ΝΟΥΣ 

ὅτι χρηστὸς ὧν καὶ φιλόπολις πάσχω καχῶς! 

ὡς οὐδείς γ᾽ ἀνήρ. 

ΑἿΣ} 
το τί 3 

Φοὃ 

ἐπεὶ τοιοῦτόν γ᾽ ἀμπέχεται τριβώνιον. 
ΣΎ. ταῦτ᾽ οὖν ἀνάσχετ᾽ ἐστὶν, ὦ Ζεῦ καὶ ϑεοὶ, 

895 τούτους ὑβρίζειν εἰς ἕω; οἴμ᾽, ὡς ἄχϑομαι, 

ΧΡ. σὺ φιλόπολις καὶ χρηστός: 
ὈΔΟ ὑὰ 

ΧΡ. καὶ μὴν ἐπερωτηθεὶς ἀπόκριναί μοι. 
ΣΙῈΣ 

ΧΡ. γεωργὸς εἶ; 
ΣΙ) 

900 ΧΡ. ἀλλ᾿ ξμπορος; 
ΣΥ͂Σ 

να, πολλάκις ὀσφραίνονται. 85. 1ο- 
οὐπὶ 6558 δἷΐ Ἐς: 181] ἔτσι σις οὔο- 
ΧΑΥῚ ΠΘΠ1]Π6Π1,) 564 56. ἾγὙ6; 1Π6556 
δαΐθι σεῦρο ὀσφραίνεσθαι ποίϊο- 
ἤθπὶ τοῦ αἰσϑάνεσϑαι. 

8938. τοιοῦτον τρουβ. » ἔαπι (6- 
ἐγίδωπι ραϊίαπέτιπι. ἀμπέχειν οϑὲ 
ΘΙΏΙΟΙ͂ΓΘ,, δὲ πιρᾶ. ἀμπέχεσϑαι ὡπιΐ- 
οέωπι 6556. αἴχιιθ ἀϊοϊίαγν ἀθ ρΡ81110, 
ᾳιοῦ Ἰοῖαπι ΟΟΥ̓ΡῚΙ5 οἰγοππιάδι, εἵ 
ἱπᾶθ ἐμπεχόνη, ἀμπεχόνιον γοῦα- 
ἴαγ. Ἐν 

894, ὦ Ζεῦ καὶ θεοί. οἵ. 860. 
895. ὑ βρ. εἰς ἔμ᾽; δοάθῃι 5θη- 

5. ΑἸΧΙσϑϑΣ ὑβρίξειν με: Ὡθ64π6 
ΘηΪπὶ Ρεουρϑίιια αἰεγθηϊία εϑὶ, 
αιδηι ἸΠ8ΡΊΒΕΥΙ σγϑθοὶ. 1ῃ 15 Ταὶς 
οἶδ, ϑοῖοθο. ο, 10. οἱ Μοβοπορο- 
15, Ἰηϊθγοθάθυβ Ραΐδμι Ἰηΐευ ὑβρί- 
ξειν τινὰ οἱ ὕβρ. εἴς τινα, τὖὖ 1Ππ4 
51} ΔΙ1ατι6 1 ἱρϑιιηι οοη απ 6118 βῖν 6 
π]αγα Αῇοουθ, ποο οοϑπδῖοϑβ, 
ΔΙΆοῸ5 οἱ φυϊά οί 84 διιηὴ Ῥοτες 
πρὶ, ν]άα. Κὶ, οἱ ᾿πέθυρρ. 90 ἴω 
Ῥτο οἴμοι.“ (πὸ ϑορῆ. ΑἾδο. ΦΙΒῈ 
εἰσ.) ἘΞ ἄχϑ. λυποῦμαι. οοά. 
Ποτν. 

897. ὡς οὐδεὶς ἀνὴρ εε: 
Βα. ΠΟΠΊΟ δὲ οἶν!5 Ἰοῃ 56 ΟΡ ΕΙΠΊ18. 
Παθοπὶ 1114 νϑύῦθα νίπι βιιρουαιϊνὶ, 
Ε' 

898. καὶ μὴν, αἐφιμὶ, ἔπιπιο 
ψΈγΟ,) Ἴαπι υϑγο. Υ. Ἰ)δνᾷυ, Ῥ. 1938. 
5641. τὸ τί; φωάπατη αἴ Αν. 
1039., ΝᾺ. 778. 564 ἱπῆτα 1079. 
δϑδί ψματο 9 (ψωΐϊαὰ τεα 3) ν. Ἡοορον. 
δ ΠΕ ῸΣ. 9. 11..9. Ἐ- 

μελαγχολᾷν μ' οὕτως οἴει; 

ναὶ, σκήπτομαί γ᾽, ὅταν τύχω. 

899. μελ. μαίνεσθαι (οἢ. 19.}. 
ὥστε ἀποτρύχειν εἰς τὰς ἐρήμους, 
ὡς οἱ γεωργοί. 51. Ῥαγυ]5. βύσορ μδη- 
ἴδθ αἰνίξεβ ῥροῖϊιβ ααϑηι ῬΘΙΡΘΥΘΒ 
Ἰηϑθοΐδηζιτ. ἸδίταΣ ῬΓΟ 1Π58Π0 58 
ΠΑΌΘΥΪ ναὲ, 51, ὉΣΌΙΡι5. τὑϑ] 1 15, 
ΒΟ ὐπαϊημθ5. αιιαογαῖ. Β. -- αἀὐγα 
ΟΟΥ̓ΤΙΡΙΓΙΥ ΡΥΪΠΊ8 5Ύ11808 τοῦ οἴξε, 
ῬΥ͵ΘΘϑουτπι ρυορίου δοσθπξι πηι: Π6Ο 
ἴδοι!θ ἀἰοαβ, ΟΥ̓ 14 ΡΙδοιπουῖξ Ατἱ- 
βίορμδηὶ μοῦϊι5 απ81ῃ μβθς. 1.1} 
σαϑοᾶδπηι 51111118: μελ. μ᾽ οὕτως 
δοκεῖς; μελ. μ᾽ οἴει τάδε; πᾶπὶ τι 
ΠΠΟ 586 Παροῖ Πϊς γουβίοιϊις, νἱ- 
ἀδαΐμν 6556 βοᾶζοι, δϑὲ 866, πἰ51 
ΤΑ]1οΟΥ,, πυϊπτιῖα απαϑάδϑηι αυ 15 51}- 
ἘΠ τας, Υἱχ ἃ ΠΟΡ 5 ρθγοὶρίθπαβ, 

900. ἔμπορος. ἘΡΑΒΘ Ἔ ΞΡ -- 
σκήπτομαί γ9 ὅταν τύχω. 
τινὲς τῶν πολιτῶν, ἡνίκα χρημά- 
τῶν ἣν εἰσφορὰ πρὸς τὴν πόλιν, 
τὴν ἐμπορίαν ἐπροφασίζοντο, τὴν 
εἰσφορὰν βουλόμενοι φυγεῖν. ἀζή- 
ἕιοι γὰρ οὗτοι διεφυλάττοντο, ὡς 
φησιν Εὐφροόνιος, ὡς τὴν πύλιν 
ὠφελοῦντες, πλεῖστα διὰ τὴς αὖ-- 
τῶν ἐμπορίας. διὸ καὶ ὁ συκο- 
φάντης λέγει; ὅτι, ὅταν γένηταί 
τις καιρὸς πολέμου καὶ εἰσφορᾶς, 
ἕμπορον ἐμαυτὸν ἀποκαλώ. 8. σκή- 
πτομαι. προφασίζομαι. 51. Ἰοτν. 
ΒΥ. ..»Α. πη ΒΥΡιι5. ΡῈ] ϊοΙς5 πιθυ-- 
οαἴοτθα ΑἸ μπθηῖβ ᾿πηπῖη 65 οὐϑηΐ ΟΡ 
ΟΡΘΥΔΠ1, “18Π| ΡΥϑϑδῖαραηΐ ἴηνο- 
Βθηᾶο ἐγαπιοηίο. “-- οομἔθσπηξ 
Ὅομο. 1072. -τ ὅταν τυχω, οἰπιὶ 
σὸδ ἑέα ζοτέ. 
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ες ΧΡ. τί δαί; τέχνην τιν᾽ ἔμαϑες. 
ΣῪ. 

ΧΡ, 

οὐ μὰ τὸν Δία. 
πῶς οὖν διέξης, ἢ πόϑεν, μηδὲν ποιῶν; 

ΣΥ. τῶν τῆς πόλεώς εἰμ᾽ ἐπιμελητὴς πραγμάτων, 
χαὶ τῶν ἰδίων πάντων. 

ΔΕΝΝ Ὁ τ τ 

ὍΣΗ ἐρ 

σύ; τί μαϑῶν; 
βούλομαι. 

οὐ ΧΡ πῶς οὖν ἂν εἴης χρηστὸς, ὦ τοιχωρύχε, 
εἰ. σοὶ προσῆκον μηδὲν, εἶτ᾽ ἀπεχϑάνει; 

5.2} δι οὐ γὰρ προσήκει τὴν ἐμαυτοῦ μοι πόλιν 
-" ΕἸ ͵ μ} 

εὐεργετεῖν μ᾽, ὦ κέπφε, καϑ'᾿ ὅσον ἂν σϑένω; 

9038. τῶν τῆς πόλ. τῶν δημο- 
σίων πραγμάτων φροντιστὴς. οἷον 
χορηγίας, τριηραρχίας, καὶ τῶν 
τοιούτων" 
ἕκαστον, οἷον, εἰ ἀδικοῖτό τις, 
καὶ δικάξοιτο πρός τινα, αὐτὸς 
ἐφρόντιζεν. --- 8. ἐπιμελ. διοικη- 
τῆς εἶμι. 51. ῬοΥν. ομγαΐογ. Ἐς 16- 
ΕἸββϑίπιαθ νῸΧ βρη ποδίϊουβ: να, 
ἀοοιϊπδῖπι Απὲ. Βϑιιπηβίϑυ ἢ] 615- 
Ραξ,, ΠΙΡΟΥ ΕὙΙΡΟΥΡῚ Βδαρηβί πὶ 
εὐϊΐα, ἀε Ομγδίουριιβ οι ρΟΥ οἱ 
ΝΝδαϊοάϊοϊς δρΡ. Αἰπθη., ου]ι5 α15- 
Ριξ. θοπδα ἔγιιρὶβ Ὀ]Θη]55ἴπλ86 οδ- 
Ρ᾽ϊα 9, ἀϊοῖμιγ ἀ6 βἰσηϊποδία δὲ 
αἸβογὶπιῖπθ νευρουιπὶ ἄρχειν διοι- 
κεῖν οἴ ἐπιμελεῖσθαι. 

Θ04. τέ μα 9 ὧν; φια ταέίζοτιο 3 
φιία δϑομέμϑ ̓  υὐἰΥ δ {16 ΤΟΥ̓ΠῚ] 81 
τί μαϑὼν εἰ τί παϑὼν ἱἰπίογρτε- 
ἐδηΐαῦ σμγ, φάγε; ὩΘῸ Τη8]6, πιο- 
ἀο τηϑη]] ΠΟΥ ΠΊ115, ΠΟΟ Τοἕευσὶ δά 
Οδϑ115 βθὶι δα ἰογίιιη85, 1Ππ4 δὰ 
ΘὨΪτα πὶ σορίξαι ΘΠ) 416 Ποπ,ΐ- 
᾿ἶβ., (6 4ὸ αρίξατ, νά6, αιιο5 Ε, 
Ἰδιήανίε, Βοος Απίπιδᾶν. ρ. 199, 
εἴ Ἐς Α, Ὑγο] ἢ. δὰ Τιορέϊη. Ρ. 848. 
56 41. : Τΐθι Ηρυτήϑηη. δα Ψ]ρου. 
Βπηοῖ. 194. Μίδιη. συ. συ, ὃ. 567. 
Ηετπι. 1. 1.:,, 1 Ἔτσ πξ ,““ Τὴ αυΐε, 
»»τί παϑὼν εἰ τί μαϑών, 4 οΥ τι πῇ 
τί παϑὼν εεὶ αιιοὰ ποβ αἰ οἰ Πιτ5 
τρᾶϑ 7ελε αἀἰολ ἀπ Πα αἰ θυιιπι 
Θαΐθπι, «ιιοὰ πὸ8 ἴβσθ ττὸγ Λαὲ 
αἰγ φελθίδδοπ 9 τρας χα {1 αν εἰπ 2. “΄--- 

906. εἰ διὰ τῶν πραγμάτων τῶν 
σοὶ μηδὲν διαφερόντων ἀπεχϑάνῃ 
τοῖς ἀνθρώποις διὰ τὸ ἐπιχειρεῖν 

δίων δὲ τῶν καϑ'᾽ 

9 ΄ - ᾿ 3 
ἀλλοτρίοις πράγμασιν, ὃ γὰρ ἀλλο- 
τρίων προϊστάμενος μισεῖται. 8. 
προσῆπον. πομηϊηδὲ. ν6] δοοὰ- 
βαΐ. δρϑβοϊιυῖΐιβ, νηὶ Παρ θης σϑηΐ- 
Εἶν σοΟμβΘηαπθηΐ86. νἱαά. Ἐς, δὲ 
δυδπιπηδίϊοὶ. -- εἶτ΄, οἵ, 79, οἔἴο. 

907. ". 6. οὐ γὰρ προσ. μθὲ 
εὐξργ. μὲ τὴν ἐμ. πόλιν εἰς. Ὦγ- 
ῬΡοδυβαΐοῃ. 

908. ὦ κέπφε. ὦ εὐτελέστωτε 
καὶ λάλε' φασὶ γὰρ τὸν κέπφον 
εὐτελέστατον καὶ λάλον. ὄρνεον γὰρ 
ἄφρον, ὅπερ φιλεῖ ἀφρὸν ϑαλάτ-. 
τιον ἐσϑίειν. τοῦτο βουλόμενοι οἱ 
τῶν ἁλιέων παῖδες χειρώσασϑαι, 
ῥίπτουσι τοπρῶτον πόῤῥωθεν ἀ- 
φρὸν, εἶτα ἐγγύτατα. εἶτα φέ- 
ρουσι τοῦτον ἐν ταῖς χερσὶ, καὶ 
οὕτω κατὰ μικρὸν ἀπατῶντες εὐ-- 
χερῶς ἀγρεύουσι τοῦτο (πα ]ήπα 
τούτῳ τῷ ἀφρῷ ἐμπεσὸν εἰς τὰς 
χεῖρας αὐτῶν. εἴληπται οὖν εἰς 
παροιμίαν ἐπὶ τῶν ἀλογίστων ἀν-. 
δρῶν καὶ ἀνοήτων. καλεῖται δὲ κοι- 
νῶς λάρος. 8. Αὐἱείοϊοϊο5 Ηἰβῖ. 
δηΪπι. 9, 35., ἰηἰεγργοῖθ ΤΠθοά. 
Οζα: ζμοαθ (οἱ κέπφοι) βριιπια 
ΟΔΡΙζΓ : δρρθίθμς Θηΐπὶ 681} 
ΑνἸα 5. “πο οΟΙγοα βριπηᾶ ἱπερ Υβα 
685 νΘΏΔΥΪ 1ἢ τιϑιῖ δβὶ δἴο. {]1 8, 
ἰα ρμομίε ἀ᾽δαὼ (ἀας5 3} αδϑογλιελτι), 
οἰἴαπὶ Οδϑηλι5. 116] [σὴς 1 δἀπηοῖ. 
δα διιπὶ Ἰοοιπὶ ΑΥβιοίθ]5, ἔ, 9, 
Ρ. 399., 564. ργοοοίίἰαγίαπι ροϊαρσὶ- 
οαπιὶ ϑοΒποἀθυι5 11 ἀθπὶ ἐ, 8. Ρ. 
161.: 4111 πιογβάπι 6558 μαϊδηῖ, 411 
ξδανίαπι, ναὶ αἀγάδαπι, Υ6] Ϊαγιεπιν 
εὖ 8. νἱα. ΕἸογθηβ ΟΠ χίβὶ, δὰ Ῥϑο. 

ΠΡ 
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ΧΡ. εὐεργετεῖν οὖν ἔστι τὸ πολυπραγμονεῖν : 

ΟἸΟΣΥ τὸ μὲν οὖν βοηϑεῖν τοῖς νόμοις τοῖς χειμένοις, 
καὶ μὴ ᾿πιτρέπειν, ἐών τις ἐξαμαρτάνῃ. 

ΧΙΡ' 

ἄρχειν καθίστησιν. 
ΣΎ; 

1065. Ε. : Εδ'ῇῈ ΠΟΠΊΘΠ ΑΥ5 118 Υ]- 
Ὠδ6., (9) 488 ἃ Τιαἰτη15. ἐμίοα αἱἸ-- 
οἶταγ, [4 ΥΠπιβθη. Παπαῤ. ἀδγ 
Ναεμγρεδοῖ. 1. Βα. 8. 905.: ,,0)18 
ὙΥ ΔΘϑου ΠΠμΘΥ (116 86) δπα Ρ6- 
Καηηΐθ οἰπ μθ 5 πΠ6 ῦρο]. τνο]- 
οἤθ ἴῃ ὅθε τπᾶ ΤοΙσ πο. τνοΠ- 
πθης εἷς.}] δὲ 1θν βϑίσηδθ (πη π] τη. 
Θηΐπι Ραμ γαπὶ Παρθῖ, ρϑγιιπι 
σΑΥ̓μΪμη1), οὐ ζαϊιιαθ (βϑβοϊταῦ 
Θηΐπιὶ ΞΡ. ΠΊΘ Τ18715) οἷο, ἰαπάδη- 
ἐὰγ (6 πᾶς ἄνε, σαδθοσπαια οϑβῖ, 
ἃ Ἐ᾿ ργδείευ Αὐϊδίοίθί θη 1. 1, Ηδ- 
ΒΥ, εὲ ϑι14, ν. κέμφος, απι86 
ΒΟΥΙΟΥΪΒ ΔΘΥΪ βουϊρίιγα 6ϑῦ; 1611 
881π185. δα 8011. Ρ. 64. 56αιι., οἵ 
ἱπρυἷα Βοομαγι, Ἡΐοσοζ. 2, 2, 18. 
Ρ- 964. 5661... ἰ. 2. [{. 8. Ρ. 1. 5644. 
64, 1,1ρ5. Β.] ἃ κέπφος αἀοτγινδίιηι 
κεπφοῦμαι ἸοοΙΓαΥ ἀρ. Οἱο. ἘΡρ. 
δα Αἰι. 18, 40., «ιοά εϑῇ ΒΟοϑ11 
ὙΘΥΡΙῚΒ: ενϊέαές φμαάαπι απίπιὶ ἠπες 
πος ἱπιρείογ. Οοταίοιιπι ὦ μόνοι 
ὦτοι τῶν Ἑλλήνων οὐτὰ ἢ. 1. οοπι- 
Ῥδγαυΐ δ᾽ Εἰιβίδι πιο δὰ Ογ85. 5. 
Ρ.. 1522...54--ϑιΞΞΞ 906, ἤθις, χασηθῖ 
ὭοΡρυ. Αἰπμθη. ρ. 890.: --- διόπερ 
καὶ τοὺς ἐξαπατωμένους ῥαδίως ἐκ 
τοῦ τυχόντος οἱ Κωμικοὶ ὥτους 
καλοῦσιν. --- Ε.: καϑ᾽ ὅσον ἂν 
σϑένω, κατὰ δύναμιν, ργο υἱγῖ- 
ῥμως. 

909. τὸ πολυπρ., πιαῖο ομτίο-- 
δώπι9 αταοίίοτιοπι 6556: Ἰᾷθπὶ 86 
πολλὰ πράττειν Βαῃ. 749. (709.) 
Βε. οἵ. Ἀδη. 998. Ῥ]πἴδυ οι 11061- 
1ὰπὶ περὲ πολυπραγμοσύνης., 56. 
ΒοΙ5Κ, 8. Ρ. 49 ---Τ6.., Ἰαππάαὶ ἘΝ. 

910. μὲν οὖν, ὁοογίε φμίάοπι; 
διιΐ δγιίπενοῦο, ἱπισπὸ φιίάεπι. τοῖ- 
γαροῦν, μέντοι γε δου. Ε “᾿. --- 
μειμένοις. τεταγμένοις. 5]. Ῥ6- 
Χἰ5. ρμδίϊοῖβ. γ δατιοῖεῖδ. ΨΘΥΒΌΤΩ 11. 
Βοσ βϑθπθΥθ ΡΥΟΡΥΠ 6558 πτοποῦ 
Ἐν, Ἰαυάδϑη5 Χοηορη. Νίοπι. ϑοοΥ. 
4, 4, 16. εὐ 1. Τιπιοὶ!. 1, 9. 101- 

οὐκοῦν δικαστὰς ἐξεπίτηδες ἡ πόλις 

κατηγορεῖ δὲ τίς; 

4π6. ΑἸἹΡοτέ. οὶ. Ποῦν.: τὸ μὲν 
οὖν βοηϑεῖν. τοῦτό ἐστι τὸ 
εὐεργετεῖν. ο,βοηϑεῖν τοῖς νόμοις, 
οριἐμίατὲ Ιθαίρμ5), αἸοϊϊαν 15, «πὶ 
οὐγαι.. τὖὖ 1Θρ65 ἃ οἰνιριιβ ϑούν θη- 
ἐπτ ποίιιθ ν]οΙθηΐατ; ΖΕ] ὩΟΠΊΪΠΆ 
δούππι ἀοἔεσί, ἃ 4] θ 5 16565 νῖο- 
1ΑΥ1 νΙᾶοι.“ς Ἐς, 

Ο11. 118 Ποῦῖν. ΒοΥτξ. ΒΥ- Τπν ύη. 
ΏοΡΥ. Ὠῖη8. οἱἴπι Ἰοραραῖαῦ κ. μὴ 
ἤπιτρ. πότ᾽, ἦν τις ἐξ. 651]. Ῥαγ15.: 
ἐπιτρέπειν, συγχωρεῖν. 

Ο19, οἷς ἴδυβ ΠΡΥΪ, απο5. βθατῖ- 
ἘΌΥ δἕαπὶ ΠοΡυ. οὔκουν --- καϑίστ.; 
Βτ. [νοσῃ. δὲ 8111. 8.: -- γράφε- 
ται δὲ καὶ ἐν σχήματι ἀποφατικῷ 
οὔκουν: ἢ. 6. 1, πὸ Ἰπποΐα 
νεῦρα οὔκουν ἐξεπ. 5᾽σηϊποθηΐ 
ἱπισοτιδιεῖέο ἱρίξμτ, γγμβῖσα ἔβίξμτ: 
Ὡδη ἐπίτηδες 5ἰνα ἐξεπίτηδες (ν]ά. 
ΤΠοΙ. Μδρ. Ρ. 8358.) εϑὲ δοχιδιεῖξο, 
(ὁ ἱ᾿παμδίσία., ἀαία ορεγώ 7 πὶ τιο- 
πὰϊτ ἘΦ 4πᾶ6 βθηίθηΐα πη ΐπ16 
ααΐάθηι ἱπορία εϑὲ; 868 νϑυϊαβ ἐ8- 
ταθὰ νἱθρίαν οὐκοῦν -- καϑί- 
στησιν, ἔρίέμισ αὐ λοο ἔρδμηι (81. 
Ὥοτν. ἐξεπ. ἐπ᾽ αὐτὸ τοῦτο.) οἰνῖ- 
ἕαβ οοτιδέϊέμιξ ἡμάϊςε55 ῬΥυορίοσθα 
αιοά πος παρῳδῶν, πϊξδὶ }ΤᾺ]]ΟΥ, 
δὲ ΟΒΥΘυΊΥ]Ἱ 51 ΠΡ 110 ᾽ ἔα θη ἸΥΥ 615, 
ΒΥσορΠαμηΐα 914., θοάδηι π515 νο- 
ΘΑΡ]ο, 5ἰσαξ οἴϊατα 920, εἴ 925., 
ἀϊοῖς οὐκοῦν ἐκεῖνός εἰμ᾽ ἐγώ. 

918. ἄρχειν. ὥστε ἄρχειν αὐ- 
τοὺς. τοὺς δικαστάς. ΑΥϊδεοία]685 
ῬοΙτι. 4, 19., πιοπθηΐθ αἢΠΠ ρθη 1551-- 
το Βαπηιείαγκίο 1. 1. δα 908. : μά- 
λιστα δ᾽, ἐς ἁπλῶς εἰπεῖν. ἀρχὰς 
λεκτέον ταύτας, ὅσαις ἀποὸὃδέἑ- 
δοται βουλεύυσασϑαέτε πε- 
οί τινων, καὶ κρῖναι, καὶ 
ἐπιτάξαι εἰς. --- Οἷτ.: κατ. δὲ 
τίς; ἀδρεσίβ μἷς βυοορηϑηΐα τατγρὶ 

86 ἀδ]αΐουῖβ πππιηθτθ ἔπη σὶ, 6Χ 60- 
4116 φιδθβίαμι ἔβοογθ ἔδίθεσ εἰ. 
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ΧΡ, ὃ βουλόμενος. 

ΣΙ 
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" »"Ὕ “ ΓΎ. φ τα Γ᾿ 

ουκοῦν ἐκεῖνος εἶν ἐγώ" 
[χὰ Ι ) “2. Ὁ » ΄ ᾿ ’ 

ὥστ᾽ εἰς ἕω ἢΐξι τῆς πολεῶς τὰ πραγματα. 

ΧΡ, νὴ Δία, πονηρόν γ᾽ ἄρα προστάτην ἔχει. 
Ἵ » ᾽: 3 ΄ ΕΎῪΝ - ς ᾿ 2, 

ἐκεῖνο δ᾽ οὐ βουλοί ἂν, ἡσυχίαν ἔχῶν 

ξῇν ἀργός; 
ἐλ} ἐὰ ἀλλὰ προβατίου βίον λέγεις, 

εἰ μὴ φανεῖται διατριβή τις τῷ βίῳ. 
950 ΧΡ, οὐδ᾽ ἂν μεταμάϑοις; 

ΣΙ. 

- 

3 ς3 μ᾿} Ν] ’ Υ 

οὐδ᾽ ἂν, εἰ δοίης γέ μοι 

τὸν Πλοῦτον καὶ τὸ Βάττου σίλφιον. 
ΧΡ. κατάϑου ταχέως ϑοιμάτιον. 

914. ὁ βουλ. ὁ τυχῶν, φιῖιδοὲ, 
η6 ἴδ ὁρὰὶς 6558 δὲ 14 Ριιΐ68. 8]. 
Ῥαγῖβ.ς ἐκεῖνος. ὁ κατηγορῶν, 

915. ἥκει. ἀνήκει, ἀνατρέχει. 
51. Ῥατίς. εἰς ἔμ᾽ ἥκει τοι αποά 
προσήκει μοι. οἵ. 907. 

916. προστάτην γϑοῖθ 1ηΐθυ- 
Ῥυθίδηζησ φροντιστὴν, ἐπιμελητὴν 
(903.) : βἰσυϊάθηι προϊστασϑαί τινος 
αἰοίειν, ααϊοαη τα ΑἸ] απ] 6 ἀπ}}- 
ηϊξίγαῦ, εὐϑῦ οἰποσ ϑαοιθ νογϑίθἠϊζο 
νἱὰθ ποὸϑ εἴ 1ηἴούρρ. δὰ Ἐπτίρ. Απ-- 
ἄγοι. 917., ὅορι. Α78ο. 749. 

918. ἀργὸς, οἐΐοδιδ., Ὦ. 6, 1ἴ8. 
τῦ πϑμλϊηθὴι ΟΡΒΘΥνο5 δ δσοιι568, 
Ξε βυσορῃμδπηῖα ἤδὴς σψο θη 1ΐα 
δοοίρίε, 8 81 ᾿πἸΡΘΑΓ ΠΥ ΟΠ ΪηΟ 
ὩΪΉ1] ἀΡΌΥΘ, ἰδτ 181, ονίοι]8. Τὶ 1. 

919. δεατρ. ἐπιτήδευμα, ἀσχόλη- 
μα, δίαιτα, διαγωγὴ, πρύφασις, ἀφ᾽ 
ἧς μέλλομεν περὶ τὰ πράγματα δια- 
τρίβειν. ὃ. σεμάΐαπι; οοοιεαὐο : ὭΔΥ 
«1 1πὰ βἴπαϊο 4]. Υϑὶ νϑυβαΐατ, οἱ 
ἹΠΙΠΊΟΥΘΙ ΠΥ. φαν εἴται Ἰξεπὶ Ργτο- 
Ῥϑιποάμππηι οϑὺ αι ἔσται, πὖ τη0- 
ππῖν ἘΝ, 

920. μεταμ. ἀντὶ τοῦ ἀναπαύ- 
σαιο. πυρίως. δὲ μεταμαϑεῖν ἔλεγον 
τὰ μετὰ ταῦτα (ῥοτε. μετά τινα) 
ἕτερόν τε μαϑεῖν, ἀφιεμένου τοῦ 
πρώτου. ὃ. ποα ἤος αἰοαϊδοο59 
ποῦ αἰπιὰ βιιάϊι. ϑϑαπιότγις 2 --ὸ 
ῳυ δοίης ΡΥο δῴης ο5 Αἰ, ξογπια, 
ν. ΜΜοβϑυῖβ Ρ. 117." Ἐ. 

921. Βάττος Κυρήνην ἔκτισεν 
ἐλϑὼν ἀπὸ Θήρας, τῆς κατὰ Κρή- 
τὴν νήσου" (να. ϑιγχαρ. 10, 5.; 

εἰ, ὙἙΨδμπομηῖϊ, 9, Ρ. 885. 5661.» 
614 9, 7, 99., ΡΙπ. Ἡ. Ν. 2, 87. 
βϑοῖ, 80. , Νῖσον. Βεϑομγοῦ. (68 
Ζιιδὲ. ον Οτ. 1. Ὁ. 386. δϑᾶτι. ποάᾶϊα 
νοσαῖαν Κ᾽ απίοτγίτ.) ὃν τιμήσαντες 
«Δίβυες (Κυρηναῖοι) ἐχαρίσαντο αὖ- 
τῷ: τὸ κάλλιστον τῶν λαχάνων τὸ 
σίλφιον, καὶ ἐν νομίσματι αὐτὸν 
ἐχάραξαν., τῇ μὲν βασιλείαν, τῇ δὲ 
σίλφιον παρὰ τῆς πόλεως. δεχόμε- 
ψον, ὡς ᾿ἀριστοτέλης ἐν τῇ Κυρη- 
ναίων πολιτείᾳ. ἔνϑεν καὶ ἡ παροι- 
μία ἐπὶ τῶν διαφόρους καὶ ἐξόχους 
τιμὰς δεχομένων. 8. ὁ Βάττος οὔ- 
τος (46 «τὸ Ἠοτοᾶ. 4, 150, 5666.» 
ΘΙΧΑΡΟ 17, 8:, δ; Ταπομηΐτα. τ; 
Ρ- 497.; Ῥδυβαπ, Ῥῆοο. 18. εἴο, 
Βοχαΐε οἴτοα ΟἸγ Πρ. 41,8. 5ῖνθ δῃ- 
ἴθ Ομγῖβε, πιδῖ, 605.) ἔχτισε τὴν Κυ- 
ρήνην, ἔνϑα τὸ σίλφιον γίνεταες 
οὐ ὁ ὀπὸς (4ε «τιο 44.714.) πολλοῦ 
ἄξιός ἐστι. τιμῶντες οὖν αὐτὸν οἱ 
Κυρηναῖοι, ὡς ἀρχηγέτην; χρυσῆν 
αὐτοῦ τὴν εἰκόνα πεποιήκασιν , τὸ 
σίλφιον ἐν τῇ δεξιῷ φέρουσαν, λί- 
ἅγοις καὶ μαργάροις κεκοσμημένον. 
λαμβάνεται οὖν εἰς παροιμίαν τὸ 
τοῦ Βάττου σίλφιον ἐπὶ τῶν πολυ- 
τελῶν. Ῥαιῖδ, ἀβ ποὺ ρτονθυθίο 
ν6 Εταβτη, Αὐαρ. Ρ. 182.; (8 
ττι πη ηλ18. δ αἴθοπι ΟΥ ΘΠ αΘΟΥΠΙ, ἀθ 
«αΐρυι5. 8.. πηθηιοαῖ, 80. Πθτὸ ἂθ 
151 οἵ ῬΥ. ὕππι. 1. Ρ. 3992. 5664.» 
ἘΠΟΚΙΕΙ]. 1) οἱγ. ππιχα. ν δὲ, 4, ». 119,., 
Ατιρ. ΒΥ, ΑΙ μου, ἀ6 ΠΡΟ ἴῃ 
γΘΘΥΠΙ 715 οἷο. 

οϑϑ, ΡΠ πὶ δχιθτα Πα ἴμγ 50- 
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ΚΑ. 

ΧΡ. 

ΚΑ. 

ΣΎ. 

920 
ΚΑ. 

ΣΎ. 

ΧΡ, 
“ΣΙΊΣ: 

ΧΡ: 

ἔπειθ᾽ ὑπόλυσαι. 

ὁ βουλύμενος. 

οὐκοῦν ἐκεῖνός εἰμ᾽ 

οἴμοι τάλας, ἀποδύομαι μεθ᾽ ἡμέραν ! 
κ νι 2 - 3 , ἤ 2 , 

συ γὰρ ἀξιοῖς τἀλλότρια πράττων ἐσθίειν. 

ὁρᾷς; ἃ ποιεῖς; ταῦτ᾽ ἐγὼ μαρτύρομαι. 

ἀλλ᾿ οἴχεται φεύγων, ὃν ἦγες μάρτυρα. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

οὗτος, σοὶ λέγει. 

ταῦτα πάντα σοὶ λέγει. 
καὶ μὴν προσελϑέτω πρὸς ἔμ’ ὑμῶν ἐνθαδὶ, 

τς “ 

ἑγῶ. 

930 ΣΎ. Ἐ οἴμοι, περιείλημμαι μόνος ! 
ΚΑ. 

οορμαηΐῖα, ἰαπαπαπι ΘΟΙΠΡΘΥ τι 
51} δβῃΐθι5, διιπὶ 14 ξυτγίο ἀρ βῖι- 
11556. 81]. Τοοτν. κατάϑου. ἀπό- 
ριπτε. --- οὗτος, σοὶ λέγει. 
βγοορμδπίαθ οαββαηΐὶ ἀἱοῖς Οασῖο. 

923, ὑπόλυσαι. τὰ ὑποδήμα- 
τα. 8]. ΤοΥν. νϑύραπι ΡΥΟρΥ πὶ 
ἴῃ μᾶς χγθ, χυοᾶ γϑξοσευῦ δα ὑπο- 
δεῖσϑαι ΧοΠοΡρΗ. Μεπι. ϑοου, 1) 
6,..6... Ἀἄδδθι 4, ὅ..11. Ἐς 

οφά. Ῥτονοοδῖ Ξγοορμαπία 5665, 
ΤΠ ΠῚ 116 115 Πα ΠΥ 7) 51 58 5Ρ0- 
11ᾶγὸ διιάθϑηΐ. 

925. ἩΠπάΪς ϑ ΟΡ, οἱ ἰγυϊα θὲ 
ΟἸΓΘπΊΣ Ππι, ἀαὶ Ἰπξοσγόραπι κατ- 
ηγορεῖ δὲ τίς; τεβροῃμάογαϊ ὁ βου- 
λόμενος 914. ἴιος νίάθη5 Οδυο 50- 
σΟΡμϑηΐϑηι νἱοϊβϑδίμη ἰγσυϊαθὶ, τος 
Ρδίθηβ νοῦθπὶ, αδηὶ 1116 ἸΡ1άθπι 
Θπχϊϑοσαὶ, πα πχομθὲ Ἧς: 

926. μεϑ᾽ ἡ μ. ἀντὶ τοῦ ἐν ἡμέ- 
φᾷ. ᾿ἀττικὸν τὸ σχῆμα. --- 8. ἀὰπᾶβ 
ΧόπΟΡΒ, ΜΜ6πι. θοοΥ, 8, 11, ὃ. μεϑ' 
ἡμέραν οἱ τῆς νυκτὸς, ῬΟΙΥΡ. Ἴ: 
42, οχίτ, μεϑ' ἡμ. οἱ νύκτωρ ἰπῖον 
56 χοϑΐθυπητζασ, --- συ σορδηΐα ατι6- 
γίταγ ἀθ θο, αιοᾶ ἡπέογάϊιμ 5Ρ0118- 
τὰν νϑϑεϊθιις, ααἴα 1ὰ ποοῖπ αιϊ- 
ἄδην Αἰπθηΐβ ΘΆ6Ρ6 τι} 15 δοοῖα6- 
γ)»αῖ ἃ βυδβϑαίουιριιβ, οἵ, 165. Ἐ᾿ 
ῬΙδιῖιθ ΑΠΡἢ. 1. φψμὰὲ πιὲ αἰἐθν 
εδὲ αμαάαοῖίοσ ἤοπιο αμὲ φιρὲ οοτγὲ-- 
αἰθτιῖοῦ 7 ΨΦωνογιεμέῖϊδ τΤποσὲρ φιι 
δοίαπι», φιεὶ ἤος τιοοξῖδ δοῖίμβ ἀπιδ- 
θην ἌΡῚ νΔα, ἰπίουρρΡ. 

997, Ηδουομ, ἃρ. Β.: ἀξιοῖς" 

νυνὶ βοᾷς; 

βούλει, προαιρῇ, αὐ ΧΟΏΟΡΗ, Μαπι. 
ϑοοΥ, 2.,.1,.9. (οΕ,. 1076.)...»9 6 1588 : 
πιϑυῖτο ᾿ΒΙβοιδυῖο, Ζαθπι ΕΧ Δ] 1615 
πΘσοί5. ααῖθιι5. ἴθ ἱπιπαῖβοαϑ 5 γἱ- 
οἴπιπὶ ΦΘΘΥΘΥΘ βεβιαβ ας Μϊτιέοτ. 

928, ὁρᾷς, ἃ ποιεῖς; νὲάεπ᾽, 
φιϊὰ αεϊας 3 γϑριιΐαϑηθ, 4ᾳ81 
ταὶ 1πἴουας 1η] ασίαπι 3 --- ἔγιιεῖγα 
Η. αἰΐαιιθ, βθοιπάιϊμι ΕὙ:5ΟΒ]1- 
ΤΠ, σοιξῖ, τὸ μᾶθο οὐπηῖα ἰθϑίϊ 
βο ἀϊοαὶ ΒΥΘΟΡΗ.: νέάοτ ἐμ, 
ἥμόπι ἐδδίετα ἤμο αἀάμαὶ, φιῖά {α- 
οἰαέ ϑεγυμίμδ τιθημαπιῦ --- Ἐ': 
ταῦτ᾽ ἐγὼ μαρτ. ἴπ1ε11. σέ" οἱ- 
0 ἐδ; )μῦδθο 6 6556 ἤμμδ {τπιλατῖαθ 
ἐθϑδέοπι. πος ἰδηΐιπιὶ δοοϊατηδὶ ἰδ6- 
5.1: 568 15 διξιιρτί, 

980. οἰπὶ αϊοιηΐ περιειλῆφϑαι, 
4ᾺΪ ΟΡ βθββιι ἐθηθέμσ, τὸ Ε]δθὶ 
πθαποϑί. --- Η., αἱ τποποῖ, βἰπεὶ- 
115 οἰ βιι! Ποαυοηῖς 6556 ἀπειλῆφϑαι. 
δ᾽. ἸΘΒΣῖΘοΣ κατὰ κύκλον ἐλήφϑην. 
851]. Τοῦν. κεκράτημαι. ῬΥΟΡΥΙΘ πε- 
ριλαμβάνειν δϑὲ ἀπιρίεοξὶ, τιπιξα5-- 
8677 αποα ἴπ αϊγαπιαιιθ Ρατίθπι 
Θοοὶρὶ ρμοΐοβί. - νυνὶ βοᾷς; 
αὐ 78πι δηΐθ οἰδιιανὶ οἴμοι τάλας 
εἴο. 996. ; πϑαιια μϑ6ο ἱπίθυσο βίο 
αϑὶ ἴῃ Ὀυῖβοὶβ δα, χιιαγθ 516 δουϊ- 
ῬεμάτπΠι 6556 δυθιίτγου, ἀ θ᾽ δῖα ρϑύ- 
βοῦα Οδχϊοηΐθ: οἴμοι, περιξίλημ- 
μαι μόνος νυνὶ βοᾶς (νΕ}] βοῆς)! 
ναθ πιῖῤὶ, ΦΟΓΓΙΡΙΟΥ τεετο απεχεο 
ἀοοεϊεμεμς! βοὴν ῬΥο βοηϑείᾳ ἴπ 
ΒΙΡΟΥ ΒΟ ΕἾ 15. ααϊάθηι ἔαθα}15. οἱ 
ΘΙ πὶ ἔγαριηθηὶβ πο αἰχὶξ ΑΥὐἹ- 
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δὸς σύ μοι τὸ τριβώνιον, 
οι 3 Ε] , Α , ’ 

ἵν αἀμφιεόῶ τὸν συκοφάντην τουτονί. 

μὴ δῆθ᾽" ἱερὸν γάρ ἔστι τοῦ Πλούτου πάλαι. 
, ἔπειτα ποῦ κάλλιον ἀνατεϑήσεται 
ἢ περὶ πονηρὸν ἄνδρα καὶ τοιχωρύχον; 
Πλοῦτον δὲ κοσμεῖν ἱματίοις δεμνοῖς πρέπει. 

᾽ 

τοῖς δ᾽ ἐμβαδίοις τί χρήσεταί τις, εἰπὲ μοι. 
καὶ ταῦτα πρὸς τὸ μέτωπον αὐτίκα δὴ μάλα. 
[χὲ , ’ οἵ. 

ὥσπερ κοτίνῳ, προσπατταλεύυσῶ τουτωΐ. 

940 ΣΎ. ἄπειμι" γιγνώσκω γὰρ ἥττων ὧν πολὺ 
ὑμῶν. ἐὰν δὲ σύξυγον λάβω τινὼ, 
καὶ σύχκινον, τοῦτον τὸν ἰσχυρὸν ϑεὸν 

δἴορῃι, ε αἴχθύιιπὶ ΑΘβοθΎ]8, 
Ἐμιυρίἀθ5, 4111, δὲ ν᾿ ἀθαΐαῦ Πδθο 
ΞΟΏΘΥΘ ᾿γϑροθάϊθμι. ΑΘ5ΟΒΥ], Αξ. 
1814. οἴμοι; πέπληγμαι καιρίαν 
πληγὴν ἔσω! --- Οἴμ μοι; μάλ᾽ αὖ- 
ὅιις ! ΟΒοξρῃ. 879. οἴμοι, πανοί- 
μοι, δεσπότου τελουμένου ! Οἴμοι 
μαλ' αὖϑις ἐν τρίτοις προσφϑέ- 
γμασι. οἴ. ΒΙοπιξ. δὰ ἌΒΘΒΟΠΥ]. 1. 1. 
1810. μόνος βοῆς, τὸ σοῦ μόνος 
ῬΥὸ σοῦ μονωϑεὶς ΑἾ8ς. ϑορῆι, 482., 
μεμονωμένοις πάσης βοηϑείας ἀρ. 
Ὠϊοά. 19, 839. οἵ, Μαιΐ. δύ, δύ. 
δ. 829. ε' 

931, 9. δὸς σύ. ὦ παιδάριον. 
81. Τθοῦν. δρρβι]αὺ Οδυΐίοῃ ΞΟΥγ ΕΠ 
Δακῖὶ, 4] 6}1}5 ρα] ]Π]Ἰαβίσγαπι ροτἕδ- 
Βαῖ. 60 5 οορ ἢ ϑη 81} ΘΠ] ΟΙΓΘ γα], 
αυῖα οἱ δχαθσαῖ Ρ811185 ὙΠ Ῥτο- 
ῬΥΪΌΤΩ, ἀμφιέσαι, τι ατπῖοῖγεν 
αἰοίτανγ (6 νϑβιρι5 οὐ ΘΟΥΡῈ5 
οἰπρσοητθιι5, ατια]θ αὐαΐῖ Ρ]] 111 
δὲα: Ἐ 

933. μὴ δῆ 9᾽. μηδαμῶς. (πει- 
ἐΐψιίατπ.γ), παμαφιμαφμαπι.) 81. Ἰ)ουν. 
δἷς δἰΐδτι δου. οἵ, 961. πάλαι, 
ἀμάμιπι. υἱγαπααιιθ νοοα}. 46 ατιο- 
νἷβ ἰθῆρουύθ φγαδρίθυϊζο, δἰ 811 
Ὀγθν ββῖπιο, ἀϊοϊίωγ, οἵ, 9257. 

984. ἔπειτα. νά 45. 
996. σεμνοῖς. λαμπροῖς. 51]. 

οτν. ᾿ 
997. τοῖς δ᾽ ἐμβ. οἈ]οαὶς 7ι5ι], 

4105 67 115 5ΘΥγ α]1|5 ρογίαβραῦ, 4αδε- 

ΤΣ 1116, 51 Ρ81Π0 51τὸ νϑϑίιθηάιις 
51} ϑΥοορῃθηΐα, αιϊάπαπι οα]οθίς 
ἔαοῖϊισιιβ δὲ Οασο, δὶ 605 4} 88 
δοοΐρίδΐ, 

999. ὥσπερ κοτ. ὅτι ἐπὶ τῶν 
ποτίνων καὶ ἄλλων δένδρων παν- 
ταχοῦ ἐν τοῖς ἱεροῖς (1π 1πιοῖ5 το πῖ’ 
ῬΊοτΙΙΠ1) προσπατταλεύουσε τὰ 
ἀναθήματα. ὃ. ἀ6. οἸθαβίτ5. (οἴ, 
582.) τηαχὶπηθ βοϊθραπὲ ἀομδΥῖα 
οἷανὶβ δἴῆιχα βιιβρεπαὶ, 4118 ΘΑΥΏΤΩ 
ταπΐα οϑὲ νἱνβοῖίαβ, πὶ, δ 8 Π151 6]8-- 
νἱβ οοηπρϑηΐιν Τηι}{15, ἰδηθ ἢ 
Ϊ81] Ἰαθἀαυίατν, ν. Η θυ], 8α ΤοΥ- 
111. ΑΡΟΪ, Ρ. 58. εὖ ΤΉΣΠΕΡ, δὰ 
νίγσ. Αθη, 12, 766. 5644. οἵ. 85ρ. 
88. (απ. Ρ. 205. εα, Οτδον. 5 . 

θάρ, ἄπειμι, αδίβο. εἴ. 70. Ἐ, 
941. σύξυγον, βοηϑόν. --- φἿ, 

ΏοΥν. Ῥασὶβ. βίο Ογδβίαβ Ῥυϊδαὶβ 
αἸοίμαν σύξυγος ἴπ ἘλιΥῚΡ. ΤρΗ. ἍΤ. 
ΘΟ, πὰ πιο πτῖὶ Β6. 

οά9, καὶ σύκινον, φέΐατα (6- 
ῥέίοπι, νοὶ ἀοὐ ίοττ αὐ τγιγίγτιπι, 
6: ἴσον. τῷ ἀσϑενέστατον. τὸ γὰρ 
ξύλον τῆς συκῆς ἀσϑενὲς καὶ χαῦ- 
νον" ὅϑεν καὶ συκπίνη ἐπικουρία 
ἀντὶ τοῦ ἀσϑενὴς καὶ ἀνωφελής. 
- ορροβίϊπιηι σύκινον τῷ ἰσχυρὸν, 
τὸ δἀηϊθαν Υ ΒΥ... αἰοιιμπαιι8 
Ποὺ φαϊάρηι δϑὶ εἰρωνικῶς. δὲ δ0- 
οἷσι πτίμὲ. φωαπινῖς ἀοἰνείοπε, δίεπι- 
5670, 7αοίαπιγ μὲ ἔοτγεῖδ ἤϊε ἀθμ8 
Ροόπας ἐἰεὲ εἴο. 



964 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. 

ἐγὼ ποιήδω τήμερον δοῦναι δίκην, 
ὅτε καταλύει περιφανῶς, εἷς ὧν μόνος, 

945 τὴν δημοχρατίαν, οὔτε τὴν βουλὴν πιϑὼν 
κ » » 2) Α 2 ’ 

τὴν τῶν πολιτῶν, οὔτε τὴν ἐκκλησίαν. 

21 καὶ μὴν, ἐπειδὴ τὴν πανοπλίαν τὴν ἐμὴν 
ἔχων βαδίζεις. εἰς τὸ βαλανεῖον τρέχε, 
ἔπειτ᾽ ἐκεῖ κορυφαῖος ἑστηκὼς ϑέρου᾽" 

960 
ΧΡ. ἀλλ᾽ ὁ βαλανεὺς 

τῶν ὀρχιπέδων " 
Ω᾽ 5»᾽ “Δ 5 ’ ὅτι ἔστ᾽ ἐκείνου 
ψοὸ δ᾽ εἰσίωμεν, 

948. τήμερον. σήμερον. (4166 
βϑὲ σουηηητ 5 γψΟσΔ 1111 ἔογηδ. ἘΝ) 
81. Τοοῦν. 

Θ944, καταλύει. ἀφανίζει. (ἐοὶ- 
{7 δυνοτγεϊ. ἘΝ) 51]. ῬΑΥ5. περ εῷ- 
ἤγουν φανερῶς. 51. Ἰ)οτν. 

945, 6. οὔτε -- ἐκκλησίαν. 
488 5τηΐ βρη Β.Π]ΔΤῚ ΡΟρΆ]ΔΥῚ5 
ἸπΊΡΘΥΙΣ, 4ιοα ΑΥΠΘμ5. ογαΐ. δὸς 
οὔτε τὴν βουλὴν πιϑών. ἀντὶ 
τοῦ πείσας. ὅσα δὲ τῇ βουλῇ δό- 
ἕξει, ταῦτα ἐπὶ τὸν δῆμον αἀναφέ- 
φεταν" καὶ ἐκ τοῦ ἐναντίου τὰ ὑπὸ 
τοῦ δήμου ψηφιζόμενα ὑπὸ τῆς 
βουλῆς κυροῦται. γ,1πισοπδιμΐέο 56- 
πιαΐιι ἀφο ροραῖο.“ Ἐ, Ἐ΄. οἵ. Ἰπ- 
ῬΥϊπιὶ5 ΚΟΡΚΙΙ ΠΡΟΥ βοῦπι. ἀδ 16- 
δίριιβ δὲ 1.610 115 Οσδθοοσιπι Ρ858. 
977. 5664. 

947, ἐπ. τὴν παν. ἀντὶ τοῦ 
ἐπειδὴ ἐγένου κατ᾽ ἐμὲ, ὅτε ἤμην 
πένης. --- 8. ρα] Π1Π8ϑἴγιιι απ 
αἰοὶῦ εὐ Ἰασαῦοβ οα]οθοβθ, σαῖριι8 
ΒΥσορΡ μηδ ΟΥ̓ΠανΙς ΟΔΥΟ, 

948. νεύθπι βαδέξειν ποι 
ΟαΥθῦ δου πο]. δϑὲ 1αἱ. ζγιοθάθτσο, 
«πο αἀϊοιίιγ ἀ6 που ηῖθιι5 οἴιπὶ 
ααδάδιη Ρομρα οἱ ἕδβιπι ἴπϑυθ- 
αΙθα 5, ααοα 11 ἔδοϊμαῖ, σαΐ 

κἀγὼ γὰρ εἶχον τὴν στάσιν ταύτην ποτέ. 
ἕλξει ϑύραξ᾽ αὐτὸν λαβὼν 
ἰδὼν γὰρ αὐτὸν γνώσεται, 
τοῦ πονηροῦ χόμματος. 
δ' ῇ 

ἵνα προσεύξῃ τὸν ϑεόν. 

ΤΊΘΡΎ οἷ νϑϑεθιι5. ΟΥ̓́ΤΕ ϑ5ηΐ. 
ἘςιΞὲς τὸ βαλ. τοέχε. οἵ. 581. 

949. ἔπειτα. οἴ, 791. ..750 6.» 
νὰ Οὐ ΟΘΟΥ πὶ οὗ ΘΟΘΠΟΥΙΠ 1 
ΡῬα]ποὶβ απ θϑιρηϑηιῖ5," Εὶ 850. Οοπι- 
Ῥϑύαΐ ποπτο πηι εϊξπαϊπθπι Ραῖι96-- 
τὰπι ἴῃ Ὀ8]π615. ἀθσθηίται οτιπα 
ὉΠμοΥο, αἶα ἔδοτε ἴπ οὐθθηὶ βἰδπΐ, 
ἴῃ 60 βυοορῃδηίβηι 78 6ὲ οοοαρα- 
ἐς: ,ῬΥπ πε Ἰοσιπι, απο (τὴν 
στάσιν ταύτην) ἴρβθ ὨΌΡΘΥ (ποτὲ), 
«απ Θσθηϊβ δϑϑϑθῖ, ἰδθητϊθύδζ, 
δέρεσθϑθϑαι δ5 νϑύβθιπν Αἰϊίοσππ : 
ΤΟΙΧᾺΙ (σαθοὶ αἱσαπὲ ϑερμαίνε- 
σϑαι. ν. Μοοτῖβ, ῬΒοπι, Μίαρ, Ἐ', 

951, ἕλξει. ἕογπια Αἰΐ, ργο 
ΘΟΙΠπαατ ἑλκύσει. ΜΙοοΥΐ5 Ρ. 184. Β΄, 

958. ἐκείνου, ἰδέίωδ, Ρεκ οοπ- 
ἐθηγίιπι, 4110 βθηβιι δὲ οὗτος αἱοὶ 
πισπνς Εροατα. Ῥ. 92. οἵ. Βδη, 
946., 1984, -- κοῦ πον. κόμμα- 
τος. νἱάβ δηποῖ, δα 858. 

954. τὶς αἰοὐίβ. ΟΠγθπν τις οαπὶ 
Φιικδίο ἰπίγοῖξ ἴῃ ἀομλπι 5118. 
Βεα κἰδίϊπι σϑαϊξ, σαδθυΐ δια ῖθη5 
ῬΙαΐαπι ΔΡ δηϊοιΐα. -- Ῥοβὲ πτιπα 
γϑύβηι ὈΥΪπ486 οαά, 8 εοὲ ΠορΥ. 
ΧΟΡΟΥ͂, Βν. ΧΟ. (λείπει ἢ τοῦ 
Χοροῦ ὠδή. οἱ, 621. πϑαῖιθ 8116 Υ 
αϑὲ 1092. 

-αακ...ὕὄ........ 
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Ξ: 

958 τγρ. Ζς, ὦ φίλοι γέροντες, ἐπὶ τὴν οἰχίαν 
ἀφίγμεϑ᾽ ὄντως τοῦ νέου τούτου ϑεοῦ, 
ἢ τῆς ὁδοῦ τοπαράπαν ἡμαρτήκαμεν; 

ΧΟ. ἀλλ ᾿σϑ᾽ ἐπὶ αὐτὰς τὰς ϑύρας ἀφιγμένη, 
ὦ μειρακίσχη" πυνϑάνει γὰρ ὡρικῶς. 

960 ΓΡ, φέρε νυν, ἐγὼ τῶν ἔνδοϑεν καλέσω τινά. 
ΧΡ. μὴ δῆτ᾽. ἐγὼ γὰρ αὐτὸς ἐξελήλυϑα. 

955. γραῦς ἐστί τις, ἥτις πρώην 
ἐμισθώσατο νεανίσκον δίκαιον ἐπὶ 
τῷ γαμεῖν αὐτήν" οὗτος δὲ πλου- 
τήσας νῦν, ὡς δίκαιος, εἴασεν 
αὐτήν διὸ καὶ καταβοᾷ τοῦ Πλού- 
του. 8. Ῥοδῖα 1ηϑβιλετ 781. ρμοϑβῖ 
ΞΥοοΡρμδηΐαπι ᾿πἀθσεγα 81185 ροὺ- 
ΒΟΠῈ5 “Πιθγθηΐθε, 4186, 4ππ1η1 νῈ] 
ΕΧ οΟρίβθιι5 Ποπηΐπηπι αν! τη, 568 
ΤΩΔΙΟΥΙΠΙ, Ψν6] εχ ἱπορία Ροῃο- 
ΤᾺΠῚ. Τημ]ΐο5 ᾿ϑοπΟϑ 116 σ6Ρ]15- 
βοπΐ ἔγιιοῖμιβ.. πὰπο 56 115 Οὐραΐδδ 
νἱἀογθηΐ, Ἐ. οἵ. 8, δὰ 991. ὦ φ. 
γέροντες. νἱά. απποῖ. δα 1091, 

956. ὄντως. κατ᾽ ἀλήϑειαν. δ]. 
Ῥαυ]β. 

957, τοπαρ. διόλου. 51. Ἡοτν. 
οἔ. 847. 

958. ἔσϑ᾽ ἀφιγμένη. νἱᾶ, 
Μϑιη, δου, συ. ὃ, 549, 2. Ρ] γΔ] 6 πὶ 
ϑύρας αϊρηϊογεη 6556 αἱῇ. Ε, 
Ῥϑύβοηδ Ρ]τ, να. {1άθηι ΜΙ ἰἰἢ. 
ΒΥ ΠΤ 

959, ὦ μεερ. (οἴ, 1067., 1075.) 
προσπαίξζουσι τῇ πρεσβύτιδε οἱ 
γέροντες" καὶ μειρακίσπην μὲν 
διὰ τὸ τεϑρυμμένον τοῦ ὡραϊσμοῦ 
(πσοανούαὶ ἔβοϊθηι εἰ οομλας: νἱάθ 

1060.), ὡρεκῶς δὲ ἢ εὐπρεπώς, 

με νιν ; 

7) κατὰ καιρόν, 8. τποποὲ Ἐ',, ΠΟ ἢ 
ΟΔΥΕΥΘ Πᾶθο γύρα εἱθραηέΐα οἱ ξε- 
βυϊνιταίθ Ρυουΐου δη σιυϊξαΐθηι: 
Ὦ8Π1 ὥραν οὐ Ζοπιρ5 ΟΡΡΟΥΖΩΤΣΙΙς 
δΙρη ἤοαγθ, οἷ σπαλξωγίέαξοπε γι ]ς 
αεεαΐίς; ρμμίογίξμαίποπε ἰΐθτα αἴαιιθ 
ψοτιμδέαέθιπ; ἀθηΐαι8 ἤδρογεπι 567-- 
χποτιῖ5 οἱ ζεδεϊντεαΐεπιγ διμανίξαξεπι; 
χποαοδέϊατπ,, 4118115 1Π6556 βοϊδὲ 1π 
αἸοΙ15., δὐΐαπὶ νοσθ.9 ῬιΘΙ] σα πὶ ἱπι- 
δθηπδυαηι: ἴΐα τι ὠρικῶς 51: ορ- 
Ρογέμτπιθ, σοπιπιοάθ, ἐδπιρεδέϊιο, 
418 Ξοϊδοϊξαΐα ογαὲ δηΐοι]α, βίϑηβ 
Δα 1ρβὰβ ἔοσγϑϑ ἀοηηλις, αι πὶ ατι86- 
γοραῖ: εϑὰ βἰΐδηι γεϑεῖνε, ἰερίάε; 
ΟΠ 50]ΠΠῚ ῬΥΟΡΊΘΥ ο5 ξιισαίαπι, 
564 οὐϊδπὶ νοοΐβ το ]] 1116 Ὀ]Δηα1- 
ἐϊϊδαιθ (ὦ φίλοι γέροντες, φίλ- 
τατε 963. οἴο.),| 4π1θ015 56 ρΡι6]- 
ἴάτὰ ϑ5]ηλ αὶ ΡΟ 551 Π|8 ΠΊΠ]1ΘΥ͂ : 
4186 6]115 Ἰανίῖαβ. βίαι] ποίας αῦ, 

960. καλέσω δογϊϑίπια 5ιθ)πη- 
οἰἶνὶ 6556 πηοηθὲ ΠΟΡΥ., ᾿Ἰδάδης 
ΤΩΡΥ 15 46 πος σα θ)αποίῖνο Ε]πι5- 
Ἰο αι δα Ἐπτρ, ΗθρΥδο]. 569., 
ΜΜμε4. 1949. 

961. μὴ δὴ θ᾽. οἵ. 933, ,,αὐ- 
)ς., 1056. τῖιογὲ νοραΐμδ.,» ϑδροτχιίε 

χπεα.“" Β. 
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ἀλλ, ὅ τι μάλιστ᾽ ἐλήλυϑας, λέγειν σ᾽ ἐχρῆν. 
ΓΡ. πέπονθα δεινὰ καὶ παράνομ᾽, ὦ φίλτατε. 

ἀφ᾽ οὗ γὰρ ὁ ϑεὸς οὗτος ἤρξατο βλέπειν, 

966 ἀβίωτον εἶναί μοι πεποίηκε τὸν βίον. 
ΧΡ. τί δ᾽ ἔστιν; ἡπου καὶ σὺ συκοφάντρια 

ἐν ταῖς γυναιξὶν ἡσϑα; 
ἘΠΡ. μὰ 4 ἐγὼ μὲν οὔκ. 

ΧΡ. ἀλλ οὐ λαχοῦσ᾽ ἔπινες ἐν τῷ γράμματι; 
ΓΡ. σπώπτεις" ἐγὼ δὲ κατακέκνισμαι δειλάκρα. 

970 ΧΡ. οὔκουν ἐρεῖς ἀνύσασα τὸν χνισμὸν τίνα; 
ΓΡ. ἄκουέ νυν. ἣν δή μοί τι μειράκιον φίλον, 

πενιχρὸν μὲν, ἄλλως δ᾽ εὐπρόσωπον καὶ καλὸν, 
καὶ χρηστόν. εἰ γάρ του δεηϑείην ἐγῶ, 

962. λέγειν σ᾽ ἐχρῆν, 16 αἱ- 
οόγα ορογέθθαξ, ἢ. 6. Ἶδτι ἀϊοίπηι 
ὉΡοΥ τ. πὰ Υ 6] ΠΘΠΠ]ΟΟῚ Πρ 6 Υ- 
Τεοιβ. 1171, απ] βἰδὶϊτ 8] 1416 ΠΘΥῚ 
οπρίαπῦ; ΠθῸ Τϑοῖθ, 831 σιϊα 5θη- 
ἰἶἰο, ϑ.μοὶ. Ποῦν.: ἐχρῆν ἀντὶ 
τοῦ χρή. οἵ. Μαίπ. δὺ. συ. ὃ. 605. 
δηποῖ, 

969. δεινά" χαλεπά, παρά- 
νομ᾽" ἄδικα. 65]. Ὠοτν. 

965. ἀβίωτον. οἵ, 197. 
966,7. ἡποῦ --- ἤσϑα; ἐπειδὴ 

εἶδε τοὺς πονηροὺς τῶν ἀνδρῶν 
ἀτυχήσαντας (ββλέψαντος τοῦ Πλού- 
του, φησὶν ἄρα (που; σίγα 7οτ- 
26,) καὶ σὺ ἐν ταῖς γυναιξὶ 
πονηρὰ Ἐξ ὥσπερ δὲ πανδο- 
κεύτρια (ά92.)}, οὕτω καὶ συκο- 
φάντρια. ὅ. 

968, ἔπενες. παρ᾽ ὑπόνοιαν ἄν- 
εξὶ τοῦ ἐδίκαξες. ὅτι δὲ κατὰ 
γράμματα ἐκληροῦντο,, προείρηται 
εἰσ. 5. οἵ, 277. οἱ ἀ6 νἱπο]θη δα 
τα] 1 γαπι 640. 

969. κατακέκνησμαι πιρηρΥ. Ῥα- 
Σ15.) 41ι85 ΒΥ. δἰ αιιδ διιηΐ σϑοιὶς; 
κατακπέκνισμαι εἰϊδηι δ 1685 πὰ 
δειλάκρα, οἰ γϑοθη!οσιη} δα] Γουηὶ 
1) οβγ. ΩΣ Ἐπδίδιη,, ἃ ΒΥ, 
Ἰαιάδίι5, 1], 2΄, Ρ- δ... 8.ΞΞΞ 519, 
939. τοῦ δὲ γε γῖν ἐπ: χρῆσις πα- 
ρὲ τῷ “Κωμικῷ, ἔνϑα παίξων 1 παρ- 
ηχεῖ τὸν διὰ τοῦ ἦτα γραφόμενον 
κνησμὸν ἐκ τοῦ κνίξειν, (1) 

ΠῚ νἱ4θ δὲ ροπθπάᾶμπῃηι 51} διὰ τοῦ 
ἑῶτα. οουΐϊθ νοοδβθαϊοσαπι κνίξειν, 
κνισμὸς, (5115 τροπικπὸς . ῬΥΘΘΘΟΥ- 
τἶἰπὶ 1ἢ ΥΘ ΔΠΊΟΥΪΒ, 4186 ἢϊο 8ρῖ- 
ἴπτ., Ἰοησθ οδὲ ἔγθαπιθηίοῦ α4τι81η 
τοῦ κναΐειν δῖνθ χνᾶν, οἵ δ) δὼ 
ἀεγινδίουαπι. νἱθ, ρυδϑίου ὨΟΡΥ. 
δὲ {πὸ5 ἰδθβίθβ οἷϊδὲ, ϑοόορῇ. Οβα. 
Β. 745., Ἐπιτὶρ. ΜΜ64, 527.,) ΜΙδῖτ. 
δ... δύ. ὃ. 828. 

970. ἀνύσ. ο. 845. 
971. εἴ. ρ]θύίψιθ οππθ5. ἸΙΡΥΙ, 

πθα ΠΊ416, τηοᾶο ΟΟΥ̓ΤΙΡΙ Δ ΠΪΙ͂ π16- 
αἴα ἰπ ἄκουε, δἰοιιδ αὶ 1π βέ- 
βληαι, γεραιοὺς, δείλαιος, οἷς. π8Πὶ 
1πνθηλϑιῖ ἔουθπὲ ΠΠΙΠΊΘΥΪ, 51 σαὶς 
που ὨΟ 0 ψΘΥβιι πα ἀἰπηθεϊχοίασ: 
ἄκου | ἑ νυν. ἣν 1 δή μοι εἴο. να 
Μβεέῖη. δύ. δύ. Ρ. 911. ΡΥΪπη86 εα, 
οοα, ΤΠ οοτν. κτς νῦν γ᾽ ἣν μοι, 
ΟἸΪ580 δή. Η. ἴῃ δῃποῖ. ἄπ. νυν 

(νύν γ)" ἦν μοι. Βγτ. ἄκ. νῦν. 
ἘΝ μοι εἴα. δ] ̓ θπππι δϑὲ γὲ; ΠΘαι16 
μὰς νῦν ρογεποι, βϑᾶ νῦν, ἐρίξμν, 
«ιιοα ἔεγθ μαρϑηΐ οοδά., πὲ αἸΣ]. 

972, πενιχρόν. πτωχόν. 8]. 
Ποτν. Ῥαγὶξ., βϑύρογαμι, δἰβί νἱ- 
απιδπι Θαη θη Γιὰ 5 ΡΥΙΠατται πε- 
νιχρὰν, ἀείπάα αἰχὶς πτωχὴν 91, 
9, 8., 410 Ἰοὺ δρυϊταγ ΒΕ, νἱαε 
δ44. 5Ξεᾳᾳ. - 

973, χρηστόν. ἀγαϑόν, 5]. 
θο ιν. Ρτοθεπι {ἰβογαΐοπι: πὸ 9990͵ 
τοὺς τρύπους οὐ μοχϑηρός. Ε Ε΄ 



ἘΠ ΘΥΤΟ ἋΣ 267 

ἅπαντ᾽ ἐποίει κοσμίως μοι καὶ καλῶς" 
975 Ἐ ἐγὼ δ᾽ ἐκείνῳ πάντα ταῦϑ'᾽ ὑπηρέτουν. 

ΧΡ, τί δ᾽ ἦν, ὅ τι σου μάλιστ᾽ ἐδεῖθ᾽ ἑκάστοτε; ω 
ΓΡ' οὐ πολλά" καὶ γὰρ ἐκνομίως μἱ ἠσχύνετο" 

ἀλλ᾽ ἀργυρίου δοαχμὰς ἂν ἤτησ᾽ εἴκοσιν 
εἰς ἱμάτιον" ὀκτὼ δ᾽ ἂν εἰς ὑποδήματα" 

980 

' ἐχέλευσεν 

πυρῶν τ᾽ 
ΧΡ. οὐ πολλὰ 

974, κοσμίως εὐτάκτως. κα- 
λῶς. ἤγουν πρεπόντως. 5]. οτν. 

975. Ἰδησίιθυθ βϑῃΐ Η. νουθιηὶ 
ταῦτα, τηαϊοραΐψιιθ ἐγὼ δ᾽ ἐκ. 
πάντα γ᾽ ἀνθυπηρέτουν, 4αοπιαά- 
πιο ἀτιηῃ ἼΟ5 ὨΠΡΕΙ 8Ρ. Α780. 1251. 
οὐκ ἀντατιμάσαιμ᾽ ἂν Ῥτο οὔκουν 
ἀτιμάσαιμ᾽ ἄν. οἵ, 1025. πο 56 π|6] 
οσοὨξιδα γ εἴ τ, ν εἴ υ: 48γ6 Ποῦ 
τηδϑῖθ ῬΤΌΡΟ “τᾶ ΠΟΡΥδοὶ οοη- 
- ᾿ “ ΄ 39 Ἢ 3 

Ἰδοΐιγαπι ἐγὼ δ᾽ ἐκ. πάνϑ᾽ ἂν ἀν- 
ϑυπηρέτουν. οἵ. 978. Ξεα. ΠπιΘΠΡΥ. 
ταῦτα πάνϑ'᾽, εχ «το ΒΥ. Θχβου]- 
Ρϑῖ ταὐτὰ πάνϑ᾽, [Ιηνογηϊτεῖο 
8] 1546 ΠΟΙ 11115 ΡΥ ΟΠ Ρι15. 

976. ἑκάστοτε. πάντοτε. 5]. 
Ώροτν. γϑοίϊιι5 ἀϊχίϑϑος ἀεί. οἵ. 8526. 
φωϊά νεγὸ αὖ 6 πιαχίπιε ρείοθϑαξ 
δεΙπρεΥ 9 ἢ. 6. Ρεΐεσβ βξοϊεβρϑῖ. 

977. ἐκνομ. ἀντὶ τοῦ ὑπερ- 
φυῶς, ὑπερβαλλόντως, μεγάλως" 
κυρίως δὲ τὸ ὑπὲρ τὸ νενομισμέ- 
γον, 8. οβδὲ θχίπιθ, νϑβοπιθτιίοῦ, 
ναϊάφθ, ετιΐσε. διεργα πτποάμπι5 ϑ.14, 
Ηδβυοῖ. (δα, Ζοηδυ. 1Ὲχ. ἔ. 1, 
Ῥ. 681. Β.) πᾶπὶ νόμος οϑὶ χσιοϑ, 
σοτιδιρέμάο, ἰὼ αιοὰ ἔθου ϑοϊεῖ 
ῬαΒ]σθ. σομηνθηϊς ᾿σίτηγ ἐκχνομ. 
φαοααγητμηοᾶο οὐ 1αἴ. νοῦ. 67η07- 
γπῖέθγ.) δὲ ἔχν. μ’ ἠσχ. 65: σέτιρι- 
ἰαγί5 φμαφάατπ δἰτ νογϑομσιαία τπεὲ 
πε΄ αν Ρμάονγ ἐεπεῦαι, Ἐς θὰ 5116 
δῇἰἴεοΐδιίουθ εἰοαιθηϊίαθ αϊοΐαπι 
ν]άἀδίον ἐχνομίως, φιιοηηεααηιοάιιι 
ΒΟΌΥΓΑΡ Ὠοβίγαϊεβ ΠΙΌΘΥΘ σοηβι6- 
νΟγπΣ ὠσιρολσμογ ν 6], δὶ αἰϊ5 Ρ]α- 

κ᾿ -" 3 » ᾽ , , καὶ ταῖς ἀδελφαῖς ἀγοράσαι χιτώνιον 
ἂν, τῇ μητρί 8΄ ἱματίδιον" 
κ᾿} σο ’ [, 

ἂν ἐδεήϑη μεδίμνων τεττάρων. 
τοίνυν, μὰ τὸν ᾿Ζπόλλω, ταῦτά γε 

εἴρηκας, ἀλλὰ δῆλον, 
985 ΓΡ. καὶ ταῦτα τοίνυν οὐχ 

ὅτι σ᾽ ἠσχύνετο. 
ἕνεχεν μισητίας 

οοὲ δομαμαογλμαῦ ῬΥΟ δεῆσγ. αιδμι 
αἰοοιϊαϊ ποθι Ἰγυϊθης ΟΒΥΘΠΊΥ]ὰ5 
988.: λέγεις ἐρῶντ᾽ ἄνθρωπον ἐκ - 
ψομιώτατα. 

978, ἀργ. δραχμάς. πᾶπὶ Ατ- 
τοὶ εοἰΐδηι διυσοὶς ΟΥΘΟΉ 115 τι5] 
βιαηξ; αἱ Αδβομίη. ϑοοῦ. 9, 8. τά- 
λαντον ἀργυρίου. ἀγδομπια διΐθπι 
Ατὶ. ἔα ῬᾺΥ ἀθηδυο Βιοση.. δὲ 
ἀἰοίταν θυ εἰπηρ]  οἴτου δραχμὴ, αἱ 
1015. ΕΒ, ἂν ἤτη σε, ρείεγε δοίοῥαι, 
οἴ, 5644.) 1008., 1138., Βιδι, 862. 
εξος 

0980. Ἐ. νϑἕμυϊαμα ἀοηηίητίν]5. τιιϊ 
οϑηβοῦ, 4110 γἔογαις δηηδίουΐβ οὐᾶ- 
ἰἰοη θη, πιο οβίθ Δ]14ι1ἃ 400 πιο 
Ῥϑίθμεβ ΡΥῸ 81115;: πθαῖ8 πὸ5 ἴῃ- 
Ἰαγοθάϊηιι5, “ποπηΐηι5 παρα 1ἴα 
1πι6]Πσαπίῃγ; δοα ΠΕΥῚ ἴαπηθη Ροῖ- 
αϑῖ, τὸ δὰ αἰιοἅοξαιοηθηι 1σΐϑηι 
Ρουεποαηΐ, ἀ6 τὰ ἀϊοίμπι δα 977, 

989. μέδεμνος Αἰλοιι5 ῬΔΥ ξι1ὶ 
γηο 115 56Χ, ἢ. 6. 96 (8115, πὶ 
Μἥἄπιογο ἢ, 1. 72. οἵ. Βοπιέ ὧδ 
11516 ἤοέγοὶ. Τα. οχ Ἰηΐουρ. Οὐοβ- 
511 Ρ. 90. οὔπὶ 615 δᾶμοῖ. Β.) 
βοχίαυϊϑβ ΒΟΠΊΔΠΟΥΠΠΊ, --- ΑἸΠΘΠΗ. 
νϑβοὶ Ῥϑηῃῖριις ὙΠ 16 615 5011 βαηΐ, 
νὰ, Νερος νἱῖ. Αι, 2, 6. Ε΄, 

988. οὐ πολλά. εἰρωνικὸς ὁ 
λόγος. 5]. Ώοτν. 

οϑά, δῆλον, ὅτι σ᾽ ἦσχ. φιοὰ 
ΑἾΧΙΕ ἀπὰς 977. 

985. μισ. πορνείας. --- οὐχ ἕνε- 
χα, φησὶ, τοῦ υπηρετεῖν μου τῇ 
ἀσελγείᾳ. 8. ποῖ τδ δηιδίου ἤ86ὸ 
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αἰτεῖν μ ἔφασκεν, 

4ΡΙΣΤΘΦ,ΑΙΝΙΘΥΣ 

ἀλλὰ φιλίας οὕνεκα, 

ἵνα τοὐμὸν ἱμάτιον φορῶν μεμνῇτό μου. 
ΧΡ. λέγεις ἐρῶντ᾽ ἄνθρωπον ἐκνομιώτατα. 

3 - - 

ΤΡ. ἀλλ᾽ οὐχὶ νῦν ὃ βδελυρὸς ἔτι τὸν νοῦν ἔχει 
900 τὸν αὐτὸν, ἀλλὰ πολὺ μεθέστηκεν πάνυ. 

ἐμοῦ γὰρ αὐτῷ τὸν πλακοῦντα τουτονὶ, 
καὶ τἄλλα τἀπὶ τοῦ πίνακος τραγήματα 
ἐπόντα πεμψάσης, ὑπειπούσης ὃ᾽, ὅτι 
εἰς ἑσπέραν ἤξοιμι ... 

ΧΡ, τί σ᾽ ἔδοασ᾽, εἰπέ μοι. 
οθὅ ΓΡ, ἄμηταᾳ προσαπέπεμψεν ἡμῖν τουτονὶ, 

τῶν τα ψον Ἰψ το.) -" Ω ͵ 5 -“ 2 
ἑῷ ὧὡὧτ ἕκεῖσε μηδέποτέ μ' ἐλϑεῖν ἔτι, 

καὶ πρὸς ἐπὶ τούτοις εἶπεν ἀποπέμπων. ὅτι 
πάλαι ποτ᾽ ἤσαν ἄλκιμοι Μιλήσιοι. 

Ῥδίθυβ 586 ἀϊσεραὶ 80 811, 5θα ἫΣ 
ἉΠΊΪΟΙ5.) 4π|ὸ 6]115 ΠηΘ ΗΔ 556. 
ἹΜοηῖῦ Ε',, μιστοὺς ῬΥΟΡΥῚΘ ψιῖ- 
ἄξδηι (οὶ μίσους ἀξίους, (ἰ. 6. 
Ῥύανοβ ΠπηρτΌθοβηι6), 56 ΔΡ. 
ΑΥΙΟΟ5. δὲ ρου Οοτηΐοοβ κατ᾽ 
ἐξοχὴν δα Δρρο!]αίϊοπ ποίδυὶ 18- 
βοῖνοβ δἴψιιθ 1] 1 αἴ ποβοβ, δὲ μεση- 
τίων 6556 7αβοίνταπι. εἶνθ δαίαοιεα- 
ἐθπι. οἷ, Ἡ. 

989. ὁ βδελ. ὁ αἰσχρός. 5]. 
Ώοτν. 

990, ἀλλὼ -- πάνυ. 5ο απὶ- 
7ητε ῬΤΟΤϑιὲ5 γταμέανξ. 516 5078 
561. ὡς πολὺ μεϑέστηχ᾽ εἴς, Ε Κ΄. 

991, 2. πλακοῦντα. τ ραγή- 
Ἡ ΧῪ α΄. .Ὁ}. 190. 566. εἰκότως εἰπε 
τουτονί" ἔφερε γὰρ ἐν ταῖς χερσὲ 
δερ τὸ πέμψαι μὲν αὐτὴν ἐκείνῳ, 
μὴ δέξασϑαι δὲ αὐτὸν ἀλλ᾽ ἀπο- 
πέμψαι πάλιν αὐτῇ. 8. ἐπὶ τοῦ 
πίν. ἐπι ἰατιοθ. οἵ, 809. 

993. ὑπειπ. προειπούσης, εἰ 
οὐ ΡῬτγαθαίχίδϑθηι. αὐ νϑϑρθγαπε τ6 
ψοπέμγαπι. νΊ ἃ, Ἰηΐουρρ. δὲ, {πος 
Ἰαυάαμ!, δῖα, εὐ ΤΠομι. Ναρ. ν. 
ὑπάγειν. 

995. ἄμητα. εἶδος πλακοῦν- 
τος γαλακετώδους. (ἔι σθηιι5 Ρ]8- 
οθμῖδο οοηΐθοίαθ 6 ἕαγίηδα, ᾿δοῖθ 
οὕ ονἱβ βιυραοία. ν. Αἰπθη. 18, 19, 
Ῥ. 644.., Ἐλγι. ΝΜ]. ᾿, ν, οἱ Ρίου- 
80... δὰ ΜίοεΥ. ρΡ. 84. βδ6.ιι. Ε") 

οὐ μόνον ὃτι οὐκ ἐδήξατο τὰ δώ- 
ρά μου; ἀλλὰ καὶ οἴκοϑεν ἔπεμψέ. 
μοι ἄλλο πλακούντιον, ὡς ὧν λέ- 
γων μηκέτι, ἐκὲ ἴσε πατῆσαι. 8. 

996, ἐφ ᾧ τ᾽ 9 λάαο οοπαϊέζοτιο, 
ὩΣ  π ΥΗΝΣ ΒΥ δΥ ΟΣ. ὃς 585. 

997. πρὸς, ρταθίοεγϑα τὖὸ Χο- 
ΠΌΡΗ. Ἐιχρθα. ΟΥ̓ΣῚ ἃ, 2, 2., Ἐπ- 
Τρ. ῬΊνοοιι. 575.) 899, οἴς, ᾿Εἶ. Ὀθὲν: 
πρὸς ἐπὶ ΠΡΟΣ παραλλήλου. 8]. 
ῬαυἹ5, ἀποπέμπων. εἰς τοὐπίσω 
πέμπων. (Ρ]αοθαί δ ηΣ οὐ Ὑϑ]α8, 
41|86 ΠΊ]ΒΘΥΘΙ: 811115 Δ ΠΊΟΥΘ ΡΘγα 8.) 

908, ΜΠ|6511 σφιοπᾶδην 5 υθιῇ, 
ξογίθβ εὖ ορῇ θη, ἴϑηῆθηι ἴα 
νο]αρτδιθιι5 βθυνὶθυιπΐ, πὐ τπἃ 
οὐπὶ δου πα! ῖς. Ἰαπιθ. ΘὨΙ]ΞΘΥΙ ΠΣ 
ΟΡΘ5, Πδυ Ηγϑβίββρίβ, ῬΘΥυβαΥ 
γΘΡΊ5. β566]ο, (οἶγοῦ ΟἸ Πρ. 66. 
8., δπίθ Οἴν. παῖ, 513.) πἀπᾶθ πᾶ- 
ἰχπὰ οδὲ γόνου. 46 115, 641] δχ 
ΟΡαΐθ 5. οὐ θα 5. ἔα οῦ δι τηϊ-- 
ΒΕΥῚ δὲ Ἰπορθδ. ν. δίπδῆ. 12. 5.- 
Αροϑίοὶ!, 15, 59.. δὰ ΑἸδου, ἔγαϑηη. 
28, -- Τὶ Ομληϊηο0 ΟΠ ΘΥΒΙΟμ65 
ΥΘΥΠ; ΘῸ ῬΥΟΥΘΥΒΙΟ 5Ι 5 ΠΙ ΠΟΔΥῚ ν]- 
ἀθπῖαγ. νοῦ πὶς ταπαΐαιι5. ὩΠΊΟΥ 
Δαο]Θβοθ 15. πππαϊαὶα Τουμα νϑίιι- 
186 οἱΐπι ρΌ]οΥαΘ, ἀθηΐϊατθ πηΐαΐα 
εἰσι βαημθ ἕοχίαπα, αἰνα ἔδοῖο 
Ἰανθηθ ΟΡ Ρτο ] αἴθμ, δὲ δᾶ ἴη- 
ορίαιυ. γϑάδοῖα δηῃϊοιΐία ΡΥΟΡΙΘΥ 
ἸπιρΥοθ λαΐθι οἱ ᾿ἀβοῖν αι. 
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δῆλον ὅτι τοὺς τρόπους τις οὐ μοχϑηρὸς ἦν. 
ἔπειτα πλουτῶν οὐχέϑ᾽ ἥδεται φαχῇ" 
“" » γα. ἃ » ᾿ -“ ζῶ. ΄ 

προτοῦ δ΄ ὑπὸ τῆς πενίας ἅπαντ᾽ ἐπήσϑιεν. 

ΤΡ. 
ι ᾿ » 4. ὙἋ ᾿ ᾿ ᾿ Α 

καὶ μὴν προτοῦ γ οσημέεραι, νὴ τῷ ὕεῶω, 

ἐπὶ τὴν ϑύραν ἐβάδιξεν αἰεὶ τὴν ἐμήν. 
ἌΡ. 

ἜΞΡ, 

1005 
ἘΚῸΡΙ, 
ἘΠῚ 

ιν... 9 ’ 

ἐπ ἐκφορὰν; 

» -" ᾽ - 

ἑρῶν ἀκοῦσαι. 

μὰ “1 ἀλλὰ τῆς φωνῆς μόνον 

τοῦ λαβεῖν μὲν οὖν χάριν. 
κ Ἀ »" » , 2 ᾽ ΄ 

καὶ, νὴ 411, εἰ λυπουμένην γ᾽ αἰσϑοιτὸ μὲ, 

νηττάριον ἂν καὶ βάτιον ὑπεκορίξζετο. 

999, μοχϑ'.. κακός. ΥΘροηῖδ Πα 
δηϊΐ,) στι86 δαοϊεβδοθηΐθπι αἰχὶΐ 
χρηστὸν 973. 
1000. οτὰο ΜΕΥΡΟΥ ΤΙ Πι 65ὲ: πλου- 

τῶν ἔπειτα οὐκ. ἥδ. φ. παι ἔπειτα 
δ] εσδηΐθυ ῬοϑροΟΙ τ ῬΑΥΓΟΙρΙ 15, 
πὸ εἶτα, οὕτως, τότε. νἱάα 79.. 

207.., 817., 906. Ε. φακπῇ. οἔ. 199. 
ΒΘ ᾿εἰκότως παρεικάξει φαχῇ τὴν 
γραῦν. τ-τ νϊσο Πδθο ῥυόρτῖβ 1η- 
1] Πσαηΐ, «πιο τΐητι5. Ρ] σοί. 

1001. 5ἷς Αἴπρῃ. 4, 21. Ρ. 170., 
τἰδὶ φιοά Παρεῖ ἐπἤσϑιον. ἬΗ 
Ατὐϊβίορῃ. ἅπαντα κατήσθιεν, οὐ 
Ἰδοϊὶοιϊ 1118ππὶ 8] ΓΘ Ύ81} τα θυ ΡΥ86- 
ἐι]δυιπξ νΥἹ ἀοοίϊ, μὰν. ὑπήσϑιε, 
αιιοά δὲ ἱρϑβιιπιὶ ἕογθηάιιηι δβῦ. δἵ 
Ἰηϊεο ξογίαβθθ ἕαϊε ἀπήσϑιε, σοπ- 
Σιιθῖὶβ πἴθοθ ρυδθροβϑιιοηΐθη5, πὲ 
5ΒΆ6Ρ6 ἴδοίιπι δϑί; αιὸ αὐϊάθη 
γΟΥΡΟ νἱχ δΡίϊι5 δεῖο Ιοσο τθρο- 
2155. Β.: »» ἅπαντ᾽ ἐπεσϑίειν ο5ϊ 
Οπιχιῖσιο Οπιτια οὗδοπία εἄθγο αὐ 
Ράπεπι, τιὸ Χθπόρμοη Μίθμπι. ΘΟ, 
8, 14, 2. αἰχὶξ ἐσθίουσι πάντες 
ἐπὶ τῷ σίτῳ ὄψον. --- 

100. ὁσημέραι εϑὲ νουϑΡ. 
Ατε,, 1άθιι φαοα καϑ᾽ ἡμέραν ἀρ. 
γο]ίᾳαος Ογϑθοοβ. γ. Ἱ ΜΌΟΣ5.. Ε΄, 
Ἠδργομ.: νὴ τὼ ϑεώ" ὅρκος 
κατὰ “΄ήμητρος καὶ κόρης. ῬΟΙ]. 
10, 97. ---- Η΄ οἴ. ΘΠΠΟΣ, δα 1009. 

ἰορά. ἐκφοράν. ἐνταφιασμόν. 
8]. ΒΥ. Β6.: ΨῈὲ] δὰ οἴεγθοηάα μο- 
πὰ ἴμα, [4τ|ὸ εϑῆβι βαθρὶι5 αἱοὶ 
τη εφλένον εἐ ἐκφορὰν ἀρ. ΡΙμῦ. Ὁ. 
.Ῥ. 660. Α., πηοηϊξ Η.7 νοὶ] δὰ 

τὸ Ἐἤεγθπάαπι, δὶ τηιοχίμα ἔοτίβ 

ἘποΥ5 : 81 ΘΠΠΟΘα ΟἸΠΠῚ 518. 
ἸΠΟΥ 65 νἱοῖπα. [1Ἃπ Εἰοο]65, 996., 
ὉΡῚ1 νοΐ α]α Ἰ1ά θα παξ Π886 6 ΡΥ Υ θη 5 
αΙοΙΣ δὰ δαοϊθϑοθηἑα]δη: οὐδεὶς 

κ ε Φ - 

γὰρ ὡς σὲ πρύτερον εἴσεισ᾽ ἀντ᾽ 
ἐμοῦ, Πδθο χϑβρομᾶθῦ: οὔκουν 
ἐπ᾽ ἐκφοράν:; 

1005. ἐρῶν. ἐπιϑυμών. 8]. Ρ8- 
Υἱβ, -- τοῦ χάριν. δος 56- 
Οὐ, Πἰδὶ ΤΆ]1ΟΥ, ΟἸΠΥΘΗΊΎ]115, γε] 
δα βρθοϊαξζουββ:; δὲ Ῥδυδυ βϑαιιθη-- 
τἴἰὰ ἀβαιιθ δα 1020. σουίθ Π1}1] δά 
68 γεβρομάθ 8115, ατι88 νβῃθπιθη- 
ΤΘΥ Ε8Π1Ὶ ΡΠρΙ ΡΒ 5 ΟΠΊΠΐα, 5ὶ 
ΔιιαΙν]5βοῖ. 

1007. Πρτὶ ἕεγθ: νιτάριον ἂν καὶ 
βάτιον ὑπ. Ῥαιιοὶ παπὶ απ] ιι5 ἀδην 
δυδιηπδί οὶ νιττάριον οἱ βάττιον. 
Τ, ἙΔΡγο 84 ἵΤμιογοῖ, 4, ρ. 497. 
ῬΙδοαϊε νησσάριον. ΒΘΩΜ κοι. Τὴ 
γήσσα, ““ παι, 2) ΔΛΙΟΘ νῆττα, 

ἀθῃλτη αὐνα οχίϑης νήττιον εἴ νητ- 
τάριον᾽ ἃ φάσσα, φάττα εΞὶ φάτ- 

τιον. ΟἸΟΠΙΑΚΊ ΣΟῚ. ΕἸ ΠΟΘ ΘΘΟιιηι 
ΤΑ ΡΡ 61: μαϊωπιῦθο φάττα. Ραΐωπι- 
δμία, φαάττιον. ῬΟΥΥῸ Ἰηΐου Βἱδη- 
αἸ185. δηλ ὶλιιπι απαίϊομῖας, ρμρα- 
Ἰωπιδωΐαδ, εἶνθ, «ιοα 1ἄθη δϑΐ, 
οοἰωτηιία5 (μ8πη| Ρδ᾽ πη 65 εβὲ 
ΘΘη5 ΘΟ] Π10 86) ν 6] ρυϊπτιιηι 10-- 
οὐπι ΟὈΠΠΏΘΥΘ, Εχ πο βϑο Ρ [δι 
Ἰοσο οσοῃϑδίαὶϊ Αϑίμασ, 8, 8. [108. 
5641ι.7: 7216 ἰσίεωσ γπ6 [ἐμαπι] ἀσια- 
ξἰομίαπι, οοἰμηιδιείαπο, ἰοοἰμηπθαπι, 
ν61} ςαξοίδμηι. }1ἰσικτια σεθηι, τη ογιθ-- 
ἀμίατπ, μετα, μα5δογ δέν. ΓΙΤέΣ., 
πη071.γ. Ραϑϑογοιείαπι, ρμεεἰδλμηι. 7" εἰσ, 
Ηΐϊδοθ γαϊοηΐθιι5 ᾿παιιοῖ5. νἱν 58- 
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ΧΡ, ἔπειτ᾽ ἴσως ἤτησ᾽ ἂν εἰς ὑποδήματα; 
ΓΡ, μυστηρίοις δὲ τοῖς μεγάλοις ὀχουμένην 

δϑοἰββίηηιβ τθοῖθ ΒΟΥρϑΙῦ νηττάριον, 
πο τϑοῖθ φάττιον, οἷ βάτιον 
μαρϑαΐ αι ἐπϑαῖαν ἸΟοιηλ. 5111]. 
ΠΔΠὶ 5ῖνθ ἄνθη βάδιτα 1π|61115858, 
46 {πὰ Αὐϊβίοιθεβ πὰ Ηϊβε, δ1}1Π1.. 
δἶνθ ροίϊι5 βάτον ρίβοθπι, («πὶ δὲ 
ἴρβ6 βάτις νοσαῖμγν οἱ ἰαιϊηθ σαΐα; 
ῥαΐμδ, 80 πἰἴτοαιθ ποπλῖθ ἤδΥῖ- 
νϑῖιν ἀρηνπαΐίναμι βάτιον, αποά 
οβιθηδιηΐ ΠΡΥΪ. δϑὲ διυΐθηι ΡΥοοιΐ 
ἀπρῖο 1 θ] ]Π]σϑηάιι5 ΡΊ5615, ἀθ αῖιο 
να. Οδπιὰς δὰ Αυϊβίοὶ. Ηϊβί. 
δηΐη. 9, τ. 715. 5644. οἱ ΕἸ ΥΘἢ5 
ΟὨγῖβι. 'δὰ Ῥδς. 808... 65ρ. 580. 
Ῥοϑβίσγεπιο αιϊάθηλ ΙΟ00 58Π6Χ, πιθι- 
βαυπὶ ἀε]]οἶα5. ΘΠ ΠῚ Υϑη5: οὐδὲ 
χαίρω, ἱπχαῖΐ!, βάτισιν, οὐδ᾽ ἐγχέ- 
λυσιν εἴα. οἰΐατη ΟὨΠ ΠΥ πι5 ροδία 
Ατοποϑίγαϊιις ἂρ. Αἴπεη. ὃ., εα, 
Βομινεῖριη. 8. Ρ. 44. βεχι.: καὶ 
βάτιδ᾽ ἑῳφϑὴν ἔσϑε μέσου χειμῶνος 
ἐν ὥρῃ, Καὶ ταύτῃ τυρὸν καὶ σίλ- 
φιον. 1ρ58 8... 4ι6η1 ΞΡ ΥθεῈ βρϑῖ- 
αἷς ΒΘμΙ].: ἢ δύναται (νοσΔΡ. βά- 
τιονὴ βάτον ἀντὶ τοῦ τρυφερὸν καὶ 
μαλακὸν, οἷος ὁ βάτος τὸ ἰχϑύ- 
διον. 564 πὸμ ΟΠΊΠ8Ὲ5 ΠΟΠΊΪΠ65 
διηδηΐ δ] πβι οαἱ ᾿ἴβοθ5 σδΥ Παρ ]- 
πθοβθ: νϑὶπὲ ΠΡΙοΘα 11|1ὰ ἀρ. δπῃ- 
ἄδην Αἰμθη. 8. Ρ. 337. Ε. οοηι- 
ταθο ἀδοτὶ οαΐάδηη βάτιν, ἴδῃ ααη 
ορ ϊηλιιπι σ᾽ ητϊι5. ΡΊΒΟΙ ΠῚ. ΥΘΞΡΟΙ- 
οι: ὥσπερ ἂν εἴ τις ἑφϑὸν τρι- 
βώνιον ἐσϑίοι. τιεηιιθ δἰ του βθη- 
δἰβθθ δύθισοῦ δπιὴς δαοϊθβϑοθπίι- 
1π|, ν δἰ] 8 6. ἈΠ] 8 ΓΟΥΘΙ, ΟἸ1ΠῚ ΘΘΠῚ 
ΔΡΡϑιατοὶ βάτιον, σαλωμίατη,, 5ἰπιι 
Ἀ]δηαἴτιι5 1}}1 ὑποκοριστεκῷ, 46 π1- 
δὐπιοάιϊπι οἱ ποβίσγαϊθβ ἀἴσθυθ 50- 
1οπξ πιοῖτε Γϊδομοΐοπι. ΘΕ ΤΩΒΟΙΘΙῚ 
τ Π16Υ15 σΟΠΙ ΡΥ Ο8. Ὁ ]5 015 οᾶΥ- 
ΕΠαρίημοὶ ἀδυϊάθηβ. ἸΘΥσΤ ΟΥΘΠΊ 18 
οἰΐαπι Ἰο απ αἱ πιδῦθυϊδηι ρΥβεραραῖ 
νοχ πολυσήμαντος, οἵπὶ ΠΡ ΘΥΙηι 
δϑϑοῖ βρθοΐδιουιιβ ρυϑθίθυθα οο- 
δίϊαγο σαμπι, 56 σρίσιατι (βάτον), 
ῬΥΘΘβθυ πὶ γΟ586, Οἰαΐ 51}}}1115 ρ1161]8, 
δον 8 Π1|5 5Ρ186;; (Θρ᾽ϑΥαπηπιαΐδ- 
ΥἹὰ5 ΔηΐΠμο]. Ῥαϊδὲ. 9. ρ. 896. τὸ 
ῥόδον ἀκμάξει βαιὸν χούνον᾽ ἣν 
δὲ παρέλϑῃ, Ζητῶν εὑρήσεις οὐ 

ῥόδον, ἀλλὰ βάτον") νεῖ βάτιον, 
δαείοίαπι), ῬΟΟΘῺΪ σθπιιβ, ΟὨ]} 15 
ΠΟΙΊΘΠ σΟΠΡΥΘΥοῦ Π]ΟΥΡ115 νϑῖῃ- 
1486 ὈΊΡ8οῖβ, (Θ68.) 5ϑυνδπάιιηι ἰσὶ- 
ΤΌΥ ΟΠΊΠῚ τη060 οβὲ βάτιον, 4186 
νοχ δἔϊαμ πιο 5 (νηττά | -ριον] 
καὶ βάτι] -ον ὑπεὶ -κορί ] -ζετο) 
ορἑπη8 οοηνθηϊῦ: πᾶπὶ ποῦ Ἰορὶ- 
ἴπγ ἀρ. ϑαΐάδηι πῃ Μϑ8. νιτάριον 
καὶ βιτάριον, εἰδὶ ἔεγυὶ πτοπη πε 
ροίοβ βατάριον, πϑιγραΐο ρσοοα- 

Ἰδιιδῃηαῖϊσο ῬΥῸ δηδρϑθεοίο βθάβ 
4αδγία, ἰδηηθη ἸΘΟΙΟμΣ σΘίΘΥΟΥ πὶ 
οοαα. πο δϑὲ ρυϑϑίθγθη τη, ΟἸΠΠ 
ῬΥΘΘ5ΟΥ ΠῚ 5000 511|1}11 ατιοῖτι5 1116 
ΠΡΥΑΥ5 βατάριεον 5οΥ]ρ51558 νἱ- 
ἀδδίασ πὸ νηττάριεον. τηαϊηῖηη8 
διαΐθπι δαἀμητοπάμππι φάττιον, 488 
γΘΥα οοπ]θοξισα 68, ᾿πϑΘη]Ο58 
1184 φιϊάθηλ, 568 ὩΟπ ΠΘΟΘΒΒΩΥΔ: 
δ (πιοὰ Παθο 661 δἱξ [πνοῦῃ. 
ἴῃ 500 1115. ΠΡΥΪ Βᾶν.: νηττά- 
ριον" νηττάριον καὶ φάττιον εἰ- 
δῆ φυτῶν εἴο., 46 60 Δ55θ} ]ΟΥ 
ΟΌΥδθΟ., νϑὶ] δυσουθπὶ νῈ] ἔγδι- 
ἄδπι βδαἀϊξουὶθ β 6556 ΘΧ β ΕἸ Π]8}11, 
Ὥθαιθ φάττιον 10] βουϊρίππι 6858, 
568 βάτιον ν8ὶ βάτον, τὸ 1π 81115 
ςοαα. } 

1009. 46 πιγϑίθυἹς νία6 841, Ἐὶ : 
οϑηΐο μύυστ. ᾿πΐ6}1, ἐν, αὐ ΤΠθο- 
ΡΒγ, Ομαγδοῖ. 8, 2. 501], ἰδία δῃ1- 
Οοἴ]4 νἱάδίασ, πιὸ 8411846 ΑἸ ἤθη 5865 
ΤΩ] ]ΘΥΘ5 οἰ] ι5ν15 ΟἸσ 8115 δὲ 86- 
ἰατὶς (ν. Μριισβ. ΕἸθιι5. ο. 16,), 
ἸηἸ ἴα ξι]556 βϑουβ ΟΟΥΘΥῚ5. ἔδ- 
τη 85 δαΐθηι ἔππὶ Ε]Θιιβῖπα νοΐ 
6558 Ὀἱρίβ, ". 6. ὀχεῖσϑαι ἐπὶ τῆς 
ἁμάξης, 4ποα Αο]ίαπαβ Ν, Η, 18, 
φά͵ αἰχὶς ἐλαύνειν ἐπὶ τῶν ζευγῶν, 
Ηΐα Ἰοοῖιβ βαἰΐβ. ἀθοϊαγαῖ. Αδ]ϑπι8 
1.1. (88 χιιθεπὶ νἱα, δϑὲ Ῥϑυϊζομ.) 
τγδᾶϊς, Τιυυσυγσαπι ογαΐοτοπι, Ρ]8- 
Ἰοπὶς οἱ ἰβοογαῖβ ἀϊβοίραλιμι, 16- 
δσθπὶ ἰπ]1556, ὯΘ ΤᾺΠ]ΠΘΥΘ5. ΘΙ ἶτι5 
ὈΙρὶβ νϑῃογθηίιῦ 86 τυ ϑίουϊα, ὯΒ 
501], οἶἷνθβ. Πουθπὲ ῬϑιροΥΘ5. πλῖ-- 
ΠΙΘΥπὶ ἰπβᾶπο [ὐχὰ, αὖ Ρ]κξ. ἱπ 
νἱΐα Τυοιγρὶ σὲ, ἀοοοῖ. “. Αὐ- 
βἰορβαμὶβ δϑίαίθ δὐμιο Ἰἰσαϊξ πλ- 
ΠΙΘΥθ 5. οασσιι δὰ πιγϑίθσα υϑῃί. 
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1010 ἐπὶ τῆς ἁμάξης ὅτι προσέβλεψέν μέ τις, 
ἐτυπτόμην διὰ τοῦϑ᾽ ὅλην τὴν ἡμέραν" 

οὕτω σφόδρα ξηλύτυπος ὁ νεανίσκος ἣν. 

ΧΡ. μόνος γὰρ ἥδεϑ᾽, ὡς ἔοικεν, ἐσϑίων. 

ΓΡ. καὶ τάς γε χεῖρας παγκάλας ἔχειν μ᾽ ἔφη. 

1015 ΧΡ. ὁπότε προτείνειάν γε δραχμὰς εἴκοσιν. 

ΓΡ. ὄξειν τε τῆς χρόας ἔφασκεν ἡδύ μου. 

ΧΡ. εἰ Θάσιον ἐνέχεις , εἰκότως γε» νὴ Δία. 

ἘΡ. 

ΧΡ. 

1020 
᾿ δ τῷ 

φάσκων βοηϑεῖν τοῖς 

ΞΟ] ] θη δι θπὶ οὐαὶ δηϊδιουθτιβ, 
665, δα ατι85 ΘηΪηγατηα 861]6-- 
οογαπέ, ἀδάμποουα δα δππὶ ]ΟΟΙΙΠ1. 
ὩΡῚ ἀρ ΘΠ ΟΥ ΤΥ ϑίθυα., 5 Πηΐ 15 
ᾳυσαιθ νϑῃϊοι]ο Δ8]1}|51 16 ὙΘΡτι5 
βιυρρεαϊξζαπΐος, ἤ7χιέεσ. δθοιιῃ ἀτιτ 
8Ρ. δε Ἰερθ ἴρβα νἱά. Ῥεῖ, ἀ6 
Τερρ. Ατί. Ρ. 105. 5641.) ὯΒΠῚ πθῸ 
πιὰ Ἰοοὶ ΟὈ]τ5 εβϑῖ, Β. 

1011. ἐτυ πτ. ἐδερόμην. 51. Ήοτν, 
-- ἀὐγάου ἅπὰ5 58] βϑίπηαθ ρΡ]8ρ 88 
Εαπλϊΐ δηιαΐουῖβ οὐ δΘηλ ] Δ, ΠῚ 
σοι 6 5᾿ Ππλ}] 8115 ΠΡ ΠΩ ΘΥ Ρ 6 Υ- 
Ῥϑιυθθαΐαγ, -- Εὰ ΗΠ. 

1012, ξηλότυπος, ἕξηλωτὴς, 
ζηλῶν, αεπιμΐω5, ν ΘΥθυὰ ΑΔ ϊ οι], 
4 501]05 Αἰτοος τἰὶ πιοημθὶ Ἐ, 
βθοιιπάϊιπι ΝΙΟΘΥ, ν. ζηλώ. 

1018. μόνος, 51π8 τῖνα!!. ἐσ ϑ ί- 
ὧν, σορθηδη5 δρᾶ ἴθ, 

1016. 814. : ὄξω. ἄριστοφ. Πλοῦ- 
τῷ ὄξειν -- μου. ἀντὶ τοῦ 
ὀσμὴν ἡδεῖαν ἔλεγεν ἰέναι ἀπὸ τοῦ 
σώματός μου. αῃποΐαν! ὨΟΡΥ. με 
Βᾶν. Βγ, 

. 1017. Θάδ. οἶνον δηλ. 51]. Ἡοτν. 
Ῥασῖβ. αιιοὰ νϑυβρηπιὶ 41101 Ε', δα αὶ 
τποηδέ, νοὶ αΐ ἀρ. Το δι η1 ΑἸὨΊΟΥ͂. 
εὖ, 612. 9. ῥα. 497. οἴ, Βο5. ἀδ 
ἘΠῚρ5. 1, σγ. ν. οἶνος. νἱηϊπὶ πο- 
Ὀ1Π155᾽ πηι 6 ΤΠασο, ἰηβιΐα πιαυῖὶβ 
Αδρϑαὶ ρυορβ ΤΉγχαοίδπι, ἐδ {το 
να, ΑἸμπεη. 1, Ρ. 99., Αοϊΐδη Υ. 
Η. 14, 81., Οοἴπηι. 8, 9, 93., νἱγρ. 
Οεογρ. 2. 91., ΡΙη. Η. Ν. 14, 7., 

τὸ βλέμμα δ᾽ ὡς ἔχοιμι μαλακὸν καὶ καλόν. 
οὐ σκαιὸς ἦν ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ἠπίστατο 
γραὸς καπρώσης τἀφόδια κατεσϑίειν. 
ταῦτ᾽ οὖν ὁ θεὸς, ὦ φίλ᾽ ἄνερ, οὐκ ὀρϑῶς ποιεῖ, 

3 “ . ΕΙ ο 

ἀδικουμένοις ἀεί. 

ΑΡΏ], ΑΡροΐ. Ρ. 1385., οἱ δ εἤιις 
οσοηξοοϊίΐομθ Θεοροηῖοα 8, 98, Εὶ 
δρ. εἰ Ε. ἐνέχεις, ἐνέχεες. Βε. 

1019. σκαιὸς Ῥτορτ. δϑὲ ϑδἱγί-- 
5267} ἀοίπαθ δειέξζιιδ , ἐπιρεγίξιι 59 
ἐπιθρέωμδ) ἔπιογϑ. τὶ δεξιὸς ἀ6 ᾿ο- 
Ταΐπα οαἰϊάο οἵ μογίέο αἰοϊταΥ, ν.- 
Ηέβυοη. ν, σκαιός. 

1020. καπρ.τάφ. ἐρωτομανοῦς, 
μαχλώσης, ὀρεγομένης συνουσίας, 
τὰ ἀναλώματα, τὴν οὐσίαν. ἔφο- 
δος ϑηλυκῶς ἡ ἐπέλευσίς τινος" 
ἐφόδιον δὲ οὐδετέρως καὶ ἐφ ὁ- 
δεα πληϑυντικῶς τὰ ἐν τῇ ὁδῷῶ 
κυρίως γινόμενα ἀναλώματα (νὶα- 
ἰΐσ4), ἐνταῦϑα δὲ ἁπλῶς λέγει τὰ 
ἀναλώματα. ( αομίξαξε5, τ689 Ορ65, 
ἀδϑίθμιιβ 1π ν]ΐα, ἰϑηαιιαπιὶ ν]εὶ. 
ὨΘΟΘΒΒΑΥ86 δηΐ,, τοῦ νέαξίοιπε ΟἹο. 
(αἴ, πια]. 18. τὰἀφ. κατεσϑίειν [δα- 
πανᾷν. 5]. Τθοτν.], φογιδιέπιογθ, ρθγ- 
ἄεγα, χϑῖπν πὶ Τκιο. 15, 80. κατα- 
φαγεῖν τὸν βίον. ἴϊὰ οοπιοάογο Ῥτὸ 
γογάεγε Οἷο. Ἐξρῖβε, 9, 18, 6, οἵα. 
Ε.) 8. πλομὰδ Ε΄, παπρᾷν, πα- 
πριᾶν, κπαπρίζειν, Ῥτορτίθ Ο1οΙ 
ΒΡΥΟΒ5, ΨΕΥΣΘΒ, 51165, οὐπὶ ΠΡΊατπ6 
Θχοϊταητιτ, 8. τις οἷς ἔχειν πρὸς 
τὴν ὀχείαν ὁρμητικῶς, Ἰπϊογρτροία 
ρΡ50 Αυϊβίοϊθὶα Ηϊβῖ. δὐΐπι. 0, 18. 

1021. ὁ ϑεὸς, ΡΙαία5. ὦ φίλ. 

ἄνερ. νοχ ΡὈΙαμάαθ σοπλρ6]]} αἴϊο-- 
πῖβ., τι ὦ φίλτατε 1030. οΕ, 955. 

1029. φάσκων βοη θεῖν, καί- 
περ ὁμολογῶν βοηϑεῖν τοῖς ἀδι- 
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ΧΡ. τί γὰρ ποιήσει, φράξε, καὶ πεπράξεται. 
ΓΡ. ἀναγκάσαι δίκαιόν ἐστι, νὴ “Τα, 

1025 τὸν εὖ παϑόνϑ'᾽ ὑπ᾽ ἐμοῦ πάλιν μ᾽ ἀντευποιεῖν" 
ἢ μηδ᾽ ὁτιοῦν δίκαιον ἀγαθὸν ἔστ᾽ ἔχειν. 

ΧΡ. οὔκουν καϑ' ἑχάστην ἀπεδίδου τὴν νύκτα σοι; 
ΓΡ. ἀλλ᾿ οὐδέποτέ μὲ ζῶσαν ἀπολείψειν ἔφη. 
ΧΡ. ὀρϑῶς γε᾽ νῦν δέ γ᾽ οὐχέτι ξῇν σ᾽ οἴεται. 

1080 ΓΡ. ὑπὸ τοῦ γὰρ ἄλγους κατατέτηκ͵, ὦ φίλτατε. 
ΧΡ. οὔκ' ἀλλὰ κατασέσηπας, ὥς γ᾽ ἐμοὶ δοκεῖς. 

ΓΡ. διὰ δακτυλίου μὲν οὖν ἐμέ γ᾽ ἂν διελκύσαις. 
ΧΡ. εἰ τυγχάνοι γ᾽ ὁ δαχτύλιος ὧν τηλία. 

κουμένοις, τοὐναντίον ποιεῖ; ἐκεί- 
νον τοῦ ἀδιχοῦντος μὲ προϊστά- 
μενος " ἐπειδὴ τοῖς δικαίοις, ὡς 
ἀδικουμένοις, προσεχλίϑη. ὃ. τοῖς 
ἀδ. ἀεὶ, τοῖς ἀεὶ ἀδικ.» Ἰη) γα 
δῇἴεοϊος, σαοίϊθα 605 σϑρουϊββοῖ, 
οἴ, 976. Ῥορτ.: Ἀϊάουὶ ΞΙΙΒΡΙΟΟΥ͂ 
ΞοΙθημθπὶ δαιϊαἰοβ ΘΔ Ὴ 116 8 Π|» 
ααδηι 8 ροξδεῖ5 οἱ ΟΥ̓ΔΙΟΥΡΊΙ8, Ῥτδε- 
βουύτῖπιὶ 61] πὶ 5.185 }1Υ15, Ὠ]Π|15 11- 
Ῥδηϊεσ διάΐϊοραῦ ρορα]ιβ Αἴμπθη. 
Ἰβοοταίθβ Ῥαᾷπθρ. Ρ. 51. Η. δέερῃ. 
ἀρ. Μαξερυ. δά Επγὶρ. ϑΘῈΡΡΙ. 
529 ΞΞ 999. (δἰβϑἔοσα.: διετέλεσαν 
(οἱ πρόγονοι ἡμῶν) κοινὴν πόλιν 
παρέχοντες, καὶ τοῖς ἀδικουμένοις 
ἀεὶ τῶν Ἑλλήνων ἐπαμύνουσαν. οἴ, 
ϑοπιοβίῃ. ρῦοὸ ΒΠποα. ρΡ. 115. η.- 
88. (196.). ρτο Μίορβ]ορ. Ρ. 191. 
τι 91.) {20.5.) οἷο: 

1028. τέ γὰρ π.,. φράζε, καὶ 
σ1.5γ. 41 Ἰριξμγ 9 ὙΠ ἤαοεγε ἀούδαέ 
(ποιήσει: νὰ, δι. φου. δύ. ὅ. 
498.) Ῥίμειμα, δὲ γαοέμπι Κμοτιξ. 

1025. εὖ παῦ. εὐεργετηϑέντα. 
51. Ῥατῖβ.: Εἰς πάλεν μ᾽ ἄντι, 
νίσοπι ταῖμὲ τοροπάθγθ. ---- ΔΏΪοτι] ἃ, 
ἴῃ. Θροβίαϊθ Ἰδοθπβ, σψοϊθραῦ ἃ} 
Δηγχαίοσα 1 δα]αναυΐ, τι νἸοία τ 
Δ 60 δοοίρογϑί. --- 

1026. 516 ΠΡΥῚ Ὀ]αχπιΐ, (ῬΑΥ15, 
οἱ αν. ἀγαθὸν δίκ., ᾿πτιπιοτο ἀ6- 
ΤΕΥΟΤΘ; «ποσὰ 6]ὰ5 δϑῦ, 41 01 
ἴδυνθι Πυρθυθϑίοη. ΒΥ. αγαϑὸν δί- 
καιος. Παια π18]6, αὐϊδὶ ΟρῬομθ- 
ΤΕ δίκαιον εἰ μὴ δίκαιον. --- 
ηδ τ. οἷν 596, 

1027. ἀπέδ. τοὺς μισϑούς. δ]. 
Πουν. 

1028. αε τπιπιτιψίαπι 86. Τ|ι6 ἄ656τ- 
ΖιΤιετι, ἐν 86 ῬΤΟΤΙΙ: οἰ. οὐ τοῦτο ἐποί- 

ησεν, ὃ σὺ φὴς, ἀλλ᾽ οὐδέποτε 
εἴς. πηοποὺ Εν, ἀπολείπειν ἔεγα 
ἸΒΆΥΡΑΥΙ ἴπ ϑροπῃδβὶβ, «τὸ σροιβᾶβ 
τϑρπαϊαμΐ, 

1029. ὁρϑ ὥς γε. ἀληϑώς λέγεις. 
51. Ἰοοτν. 

1090. ργχαθ ἀοἴοτθ οπὲπε σοτιξαῦιμ, 
Ῥγορτῖθ χκατατήκεσϑαι αἸοιι ΠΥ ΠΧ 
εἴ σϑύϑ., α186 ᾿χιιθβοπηΐ, Ἑ Ε΄. 

1091. κατασ. ὑπὸ τοῦ γήρως 
καὶ τοῦ χρόνου. -- 8. 

1032. δατιδ Ρ6Υ ατηγειεἔπέτη, πιθ ἐγα- 
αθγί5. -- οϑβῖ ργύόνουρ. ἐπὶ τῶν διὰ 
νόσον ἢ λύπην λεπτῶν καὶ ἰσχνῶν 
γενομένων. ν. Ζεπο}. ὃ, 18., Π]ο- 
δϑηΐδη. 4, 80., ΚΙτομγηδπη, 46 Απ- 
111115. ο. 94. Ε 1. οἵ, οἔίαμι Εγαβηιξ 
Αἀδρία. 

1038. ἴα ὈΙυγο5 οοαά,, 8114. 
ΜΜ5., Κ΄. 1η δχοξ., Βτὶ δἔο. οοδα. 
Ὦοεν. εἴ Τανοσ πὶ νὴ τυγχάνει. τα- 
οἵθ Β.: »᾿. 1, ααπτα πο ἀθ σοῖο 
ᾳιοᾶάδπι εὑ Ῥοβίϊο βνϑηΐο, [νεἰϊαξ 
5] ἀἴοαβ, ψιποά ᾿πβϑηὶ δϑὲ : φαδηᾶο 
φυΐάδιι απ μ]ι5 ΕΥΕ οὐίρσιπι,] 5θ 
ἀθ δο, ᾳιοᾶ ἔθυὶ δὲ βαηλῖ ῬΌΕΒΙΙΝ 
αἸσαΐαγ » ορίαηνο ΟΡ5 Θϑῖ, “" -- 
τηλία; κοσκίνου κύκλος 56ῖ πὲ- 
ριφέρεια 9 τιῪἜ ΘΧρ]οαπὲ 8., ἘΠΥΠ1.; 
δια, οὗ, Ηδογομ. νν. τηλία εἴ 
ἀλευρότησις. πιΐπιι5 ἀρίδ8 81186 
ΘΧροβιτοηθ5, απδ8 Ἰαραπίαῦ ἱπ 
501 01115, 



ΠΦΟΎ ΤΟΣ, 2785 

καὶ μὴν τὸ μειράκιον τοδὲ προσέρχεται, 

φαίνεται" 

ΤῈ; 

103965 οὗπερ πάλαι κατηγοροῦσα τυγχάνω" 
ἔοικε δ᾽ ἐπὶ κῶμον βαδίξειν. 

᾿ ΧΡ. 

στέφανόν γέ τοι καὶ δᾷδ᾽ ἔχων πορεύεται. 
ΝΕ. ἀσπάξομαι. 
ἜΣΕΣ τί φησιν; 
ΝΕ. ἀρχαία φίλη, 

πολιὰ γεγένησαι ταχύ γε, νὴ τὸν οὐρανόν. 
1040 ΓΡ. τάλαιν᾽ ἐγὼ τῆς ὕβρεος. ἧς ὑβρίζομαι! 

ΧΡ. 

1}. 

ὙΠΕῚ 

1036. κῶμος εϑὲ σοπιίδδαίίο; 
«ο ποηλη6 515 1 Π οδίαγ δοτιρρέα- 
Σίο Ἡοςΐαγηα, [πο δαΐθηὶ δϑὺ ἴ. 
«. μέϑη, «αοοσιι γοοΔΡ, πη ρίτ Υ 
Ἰηΐογάιϊηι κῶμος. ν. ἨδΠιδίΕΧΉ, 8η- 
ποῖ. δα 5080]. Β. εἴ, Β΄. Α, Ὑγο]ξ, 
δα ῬΙ]δαί, ϑυύῃιρ. 80. Ἰοοΐβ ᾿ππρι-- 
αἸοῖβ, (2) οδηί!θηῖβ ΟΡ ΒΟΘΩΪ5., 
[2 πῦπα ΟΡ βοθπιηι αὶ παρακλαυσί-- 
Ὅυρον 1ἰΠιὰ ἀρ. Ῥ]ααΐαηι Οαγο. 
150. 5644. 9] βδῃ δι οηῖθιι5 80 Πο- 
τι ϑϑίαίθ γϑπιοίβ (ν. ΑἸδου, Οα, 6.), 
οὐλπΐαιιθ ρα] δηΐα δρυπάδη5, [2] 
1ϊα πιὶ Ξοάδ81]65 (κωμασταὶ) ΘΡΥἹ] [2] 
Ῥτονοϊθηΐ ἴῃ ΡῈΡ] οῖπι [πηρπθη- 
δι: νἱὰ, Β6.7 σογοηϑδίΐ, ξβοδθβαιιθ 
ἐεπϑηΐοβ {(1037,, 1048.), εὐ σαμθηΐαβ 
ΟΑΥΪηα. δηηδίουα ΠαΙΡιι5, οἰΐϑηι 
ΔΥμτδῖϊ, Ῥεγραπὶ δα δϑάθβ δηγῖσα- 
Ταμ,), 4ΌΔΥ ἔογα5 Ρ]σοηξ ΠΘ (16 
ΤΑΥῸ οἰιησδηΐ, νυν. Τά, ΒΟοϑβ. 
Ἐχούοο Ρἢ1])]. δὰ Βοπι, 18, 13., 
α. Ο. ϑομννασ δι 11061165 46 Οομ- 
᾿ββαϊοηΐθιιβ νϑίθυιπι, οαϊία5. ΑἹ- 
ἸΟΥΗ͂Ι 1744, 4,., πο5 δα Απδου. εἰ. 
οὐ, 6, Ἐ᾿. 

1038. ἀσπάξομαι. οἴ, 890., ἃ 4ιιο 
Ιοοο Ὠΐς Ἰπσθηϊ ΔΟΟΙρΙΓ : ΘΠ 8Ώ118, 
σομϑαθίιμ 1118 εἴ διε  σαπ τ χαῖρε 
εἘχρθοΐδηβ, Ὧθ6 1:6 ]}Π}τς «πα 6η], 
αυϊαὰ εἰθὶ νεὶξ νὸχ ἀσπάξομαι, 
411 βα]υιαῦον 4} ΘἀοΙ]οσοθηίΐο; 1ἴά- 
{π| δα ΟΠΥΘΙ ] πὶ σοηνασβα 4886- 
τῇς τί φησιν; φωϊὰ αἱε3 αυδπὶ εἾ115 
51 ΠΡ ]] οἱ ταίθιη ἰγυϊάθηβ Ῥαθυ ἰηδὲ 

ΔΒΙΒΤΟΡΗΛΝΕΒ . 

ἔοικε διὰ πολλοῦ χρόνου σ᾽ ὡρακέναι. 
ποίου χρόνου, ταλάνταϑ᾽, ὃς παρ᾽ ἐμοὶ χϑὲς ἦν; 

᾿ -»" - ἕω 

τοὐναντίον πέπονϑε τοῖς πολλοῖς ἀρα" 

ἀρχαία φίλην, ἢ. ε, Κρονικὴ, 
απείψμα,, δέμῖεα, οὗ, 577. δϑῖας τππι- 
ΠοΥβ ἀθογαρίίαδα ποῦ Βοσ γεῦρο 
οοπέθπιηϊἑτ,, 564 115) 4188 16511}- 
ἐπ ῬΥΟΧΙπιο νοῦϑιι. --- Β.: Οοη- 
δὐϊταῖταν πἰσ Αοῦ, 4, δοθηβα 5. ᾿ηϊ- 
{11 

1040. τάλ. ἐγ ὦ τῆς ὕβρ. ἰάθηι 
δεῖ αποᾶ οἴμοι τῆς ὕβρ., υἱ 885. 
οἴμοι τῶν κακῶν. δ50 ΘὨΪπ σρηϊῖ. 
ἐπα] σηϑη 5 οὐ ἀοΙθη 5. ν. ΑὨΐηι. 
δα ὙΨΕΙ]. ὃ, 1. Ρ. 848. --- δεηϊί. 
ῬΥΟΠΟΙΆ]Ὼ15 ἧς Θοοοπιπιοάαίῃ5 δϑὲ 
Ὡομπληΐ τῆς ὕβρ. (ρΡ6Γ αἰἰχδοίϊο- 
Π 6 πὶ). Ἐ, 

1041. ἴϊαὰ Βγ. Τηνϑυη; σ]σὸ 11- 
ΡΥ ἑωρακέναι. 4.86 Αἰξΐοα, ααΐ- 
ἄθπι ἔογπια οϑῦ, 56 δϑβογγοῖ ἃ 
τηθῖγο, ΠοΡΥ, οἱ Ὠ]π4, ἑορακέναι, 
ἀβ χιο νἱάθ δῃμποῖ. δᾶ 98, --- ΒΕ, : 
υ»δεὰ π. χρ.7γ) Ροδὲ ἰοπρώπι ἐδπι-- 
Ροτί ἱπέοτναἰΐιπι: ΒΔ ΘΡΘ οπλἱ ἐϊταχ 
πολλοῦ, υαὖ Χεπορῆ. Ογγτ. 1, 4, 
98. ἽΝ οΣποΣ. ϑοοτ, 2.),.8, .1...:--- 
οἵ, 580., 1051. 

1042. τ αλ. ἱπιρτοδιδδίπιθ, ααὶ οἷ 
1Ρ56 πιθ ἰγγϊάδαβ, οἵ, 1056, 

1048. τοῖς πολλ. μεδύσοις. 5]. 
Ῥαγίβ. Ἐν: ἀδινιβ ρθηάθὲ ἃ ο- 
τηΐπα τοὐναντίον. 56ηϑιι5 : σϑοῖέδ δὲ 
δνεχιέ αὐ μἱογίδφιι οὔγίϊδ. (νος 
ΘΡυΪα5 δ οἰ βοθηβ 8Ρ. Ταγθηΐξ, ἔπη. 
ά, 5, 4, Θπολ]}]ὰ6 οσσυχγθητὶ 860]8- 
γηδῖ: Κα, χμαπέο πιιπο [ογπιοσίογ 
ΤΣ Ιάογς τπαῖμὲ ψηαπε τω σον Ἑ, 

.. 
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μεϑύων γὰρ, ὡς ἔοικεν, ὀξύτερον βλέπει. 
1045 ΓΡ. οὔκ, ἀλλ᾿ ἀκόλαστός ἐστιν αἰεὶ τοὺς τρόπους. 

ΝΕ. ὦ Ποντοπύσειδον καὶ ϑεοὶ πρεσβυτικοὶ, 
ἐν τῷ προσώπῳ τῶν ῥυτίδων ὅσας ἔχει ’ : 
3» 

(χα, ΤΡ: 

τὴν δᾶδα μή μοι πρόσφερ᾽ ! 
ΧΡ. εὖ μέντοι λέγει" 

ἐὰν γὰρ αὐτὴν εἷς μόνος σπινθὴρ λάβῃ, 
1060 

1044. οἱ γὰρ μεϑύοντες οὐχ 
ὁρῶσι. παίξει οὐν; ὅτι ὀξέως ἐϑεά- 
σατο τὰς πολιὰ, αὐτῆς ὃ νέος, 
ἀμαυροῦσϑαι ὙΠ ΕΔΟΝ τὴν ὄψιν ἐκ 
τῆς μέϑης. -- ὅ. ὄξυτ. βλ. Ηο- 
γαΐ. δῖ, 1, ὃ, 26, οὠτ ἴπι ἀπιΐοο- 
χιπι υἱέϊ 5 2 ΠΟΥ ἀοιῤξιεττ Ὁ 

1045. ἀκολ. ἀπαίδευτος. 51. Ῥα- 
Υἱβ. οϑί ῬΥΌΡΥ. ἐποαδέϊραέμδ: ἀοὶη- 
α6, ιοά σοπδθαιθηβ δϑῖ, ἐπιρώ- 
Εἰθτιδ 5 ρμχοΐογνιδ.9 τπογίθιι5 δ κε οὶ 
νἱα, 

1046. ὦ ΠΙοντ. ἀϊοξιπι σα θαῖ- 
ῬΙδ5Ὶ ΥἹ 1 οι118, {χα 5ὶ Δ] 14 τι15 51} Ν6- 
Ῥύπηιϊβ απιᾶπὶ πόντιος. οἵ. 892. 56 αι. 
ΠΘ66 } 7 ΟΥ65 Ἰπνοσα556 ππησ ἀθιι 
νἱἀθηΐαῦ, δι ῬΘΥ διαπὶ ΠΠΥ8556. 
δ.: ὦ πύντιε Πόσειδον. ϑ'εοὶ δὲ 
πρεσβυτικοὶ οἵ τοῖς πρεσβύταις 
ἐφιστάμενον ϑεοί᾽ ἐπειδὴ καὶ ὃ 
Ποσειδῶν. τῶν ᾿ πρεσβυτέρων θεῶν, 
καὶ οὐχ Ὁμοιὸς ἐστι Ζιονύσῳ ἢ 

᾿Δπόλλωνι. -- Ηος οδγίαπι οϑβὲ, 
ἡπνθηζι 5 ΡΥΘΘϑί 65 ΟΥΥ ΑΡΟΙ]- 
πθη], Βδσολμιπι, απ. --- καὶ 9'. 
σπρ. ἀϊοΐαπι οϑὲ ῥρτὸ οὗ ἄλλοι ϑεοί 
(οἴ. 793.) : 568 φαϊηϑηη διιουϊηΐ 111], 
ΟΠ σοηϑίδί. --- Ε Ε. Ηαδπὰ ἱηθρίθ 
ΜΜεπε. σθηβθὶ θοβάθπι 6556, αὶ 
81185 Δρρϑι]θηοΐαῦ μέγαλοι, 5ἰπιμ] 
Διιτθῖι 5Θηθοί ἴθ ὩΔΕΠ]Π1ΘΥ5. 51191]- 
1ΔΥ]. 

1047. τῶν ὄντ, ὅσας. οἷ, 689, 
1048. νιρὸ ὦ, ἃ. ἀᾶ 5οτῖροὶ τιῦ 

αἰαῖ, ὐὔῦ, ὭΘΟ Π6 πιονοὶ δ 1445, 
«αἱ ἃ ἃ Ρτοπμποίδτὶ Ἴπ|6ὴ κατὰ 
διαίρεσιν: Οὐ] 115 ΥῸὶ πᾶπο Τϑααϊι 
ΔΟΙΠ Ἶη 8. 5110 αἰ σηδπῖ ΤΘΙΟΏΘΙΙ: 
εἶ γὰρ ἕν μέρος λόγου ἦν; καὶ κατὰ 
σύναψιν ἀνεγινώσχετο, οὐ χρείαν 
εἶχε τῶν δύο τόνων, ἤτοι τῶν 

[ν ᾿ ΕῚ ’ Α 

ὥσπερ παλαιὰν εἰρεσιώνην καύσεται. 

δύο ὀξειῶν. αὐλοὶ γαυΐαμι Ζαοσιιθ 
αϑβὲ, φυοα δαάϊξ, Ποο: καὶ τοῦτο 
μὲν. ἐχπλήξεως ὃν ψιλοῦται" τὸ δὲ 
ἃ ὦ ϑαυμαστικὸν δασύνεται. 

1049. 2 εοαα. μόνον. «ἔ, 185. 
Ἐπ: ΝΟ 1η8]6; 564 ργοΐξθοΐπηι 
Φβθη 8 Ιηϑητπ ΟΟΥΥΘΟΙΟΥ5 σἱαο- 
ζαΥ. 515. Αθβϑοῦυ]. ϑοοῦ. 8, 16. ἑνὸς 
μόνου μνησϑήσομαι τοῦ ἀξιολογω- 
τάτου.““ οἵ. ϑοπαρἕοσ. Μ ]θέ, οὐῇῦ. 
ΒΊΟΣ ΕΝ 

1060. εἰρεσιωώνη ογαΐ Ὑϑηλι8 
ΟΙΘα6, ἰϑῆθα Θούοπϑ ΟΥ̓μΑἾ15., 6 
«πιο ρεμαάθρδηΐ ρϑᾷη85. ἔϊδιιβ δὲ 
4114 ῬΟΠΊδ, δ5ιι5ρθηβιιβ ΡΥῸ ἔουῖθιι5 
δϑάϊιην ΑἸΠΘηΠ, πὶ ΠΙΘΠΊΟΥ 8 γα- 
ἸΘΥῚ5 ουὐαβάδμι, ΟΡ βθουδύοἹβ Ριι- 
ὈΠ1σα6, αὖ ἀοΘ θη θυθηῦ ἃ 58 ἔα πιθπὶ 
νε] ΡΘΒΕ]Θμ ΐδπι, 6Χ ΟΥ̓ΔΟᾺΪΠ 1) 6]- 
ῬΏΙΟΙ ΥΘΒΡΟΙ50. πλπΐαραἴαῦ αιιοί- 
ΔΠΠ15 ἴα τιῷΊΊ͵ ΥΘΟΘῺ5 ΥὙ8Π1}15 ὈΥῸ. 
νεΐθυβ βιιβρθηαθυθίμυ. νϑυῖαβ νοῖξ, 
δουρὶ, οἵ συδιηηδ ΟΥ̓. ΠΑΥΥδ- 
τἰομεα ὅθ ποὺ ταΠΊΟΥ ΘΘΠΘΥΘ 
ΠΟΙ ]οσὶς ΔΙ ΘΘΠΤΟΥ Μβιισβ. Ούβθα. 
ἔεγ, ν. Πυανέψια νΡ. 942. 5644. 
Παιάεὶ 80. 6. εἰρεσεώνῃ ῥγαθίδυ 
5. διγδθοηδηι 1. Ὁ. 16. εἴ ῬΙαπέ. 
ὙΤΠοβθο α. 91. Τῃ βομο τς παθο ἴπ- 
ΤΟΥ 8118 Ἰοριαπέιν: εἰρεσιώνη ϑαλ- 
λος ἐλαίας τ) δάφνης (ἢ» ἐξ ἐρίων 
καὶ ἡδαλλοῦ συμπεπλεγμένος, ἔχων 
ἄρτον ἐξηρτημένον, καὶ κοτύλην 
(ἔστι δὲ μέτρον, ὃ νῦν καλοῦμεν 
ἡμίξεστον), καὶ σὔκα, καὶ πάντα 
τὰ ἀγαϑά. ταύτην δὲ τὴν εἰρεσιώ- 
γὴν πρὸ τῶν οἰκημάτων ἐτίϑεντο 
οἱ ᾿Αϑηναῖοι, καὶ κατ᾽ ἔτος ἤλλατ- 
τον. εἰώϑει δὲ παῖς ἀμφιϑαλὴς 
ἀμφ᾽ αὐτῇ ταῦτα λέγειν" (ᾳιιδθ 
ἴθι Ιαπάδητς Ῥ]αι. 1. 1, δὲ ΟἹε- 
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βούλει διὰ χρόνου πρός μὲ παῖσαι; 
ποῖ, τάλαν; 

ΝΕ. αὐτοῦ, λαβοῦσα κάρυα. 
ΕΡ. 

πόσους ἔχεις --- ὀδόντας. 
παιδιὰν τίνα; 

ἀλλὰ γνώσομαι 
κἄγωγ᾽. ἔχει γὰρ τρεῖς ἴσως ἢ τέτταρας. 

1065 ΝΕ. ἀπότισον" ἕνα γὰρ γόμφιον μόνον φορεῖ- 
ΓΡ, ταλάντατ᾽ ἀνδρῶν, οὐχ ὑγιαίνειν μοι δοχεῖς, 

65 ΑἸοχ, ϑίγοπι. 4. ἢ. 474. ) 
εἰρεσιώνη σῦκα φέρει, καὶ 
πίονας ἄρτους, Καὶ μέλι ἐν 
κοτύλῃ,; καὶ ἕλαιον ὑποῳψή- 
σασϑαῖι, (ΟἸδηλθη5 ἀναψήσασϑαι; 
Ις. ο55. δὰ ΜδεΙδιῃ 1, 15., τιο- 
πθηΐθ Ῥούβομο, ἅμ᾽ ὀψήσασϑαι {1 
56 61ι. γ ΘΙ. εὐξώρου. Καὶ κύλεκ᾽ 
εὔξωρον, ὡς ἂν μεϑύουσα 
καϑεύδης. (ἔἕοτι, --- μεϑύουσι 
καθεύδειν.) 511π|1115 Υατμτι8. δ] ρυδθ- 
ἐδ θΡ ΠΥ ἃ ΞΡ ]]οἶθιι5. αἸ σαί αῦ 
ἱκετηρία: νἱὰς ΠΡΟ. Οραος. 1. Ρ. 
184. 5644.) εδὲ 1ρῖταν παλαιὼ εἰρησ. 
ατίάμ5 οἶδας ταππ5. --- καύσεται 
Βαροϑῦ νἱηὶ δαξιτγὶ δοῖ. Αὐτοὶ θη ἶ πὶ 
δρϑυϊπθηξ ξαϊαγ8 δοῖ, τ] ΤΟΥ 
γΕῚΡ. οὐ ῬΥῸ 115 ΡῬομπθηξ ἔαίιγα 
τηθα,, μι ἄξομαι, ᾷἄσομαι ἀϊοιιηῖ, 
ἄξω. ἄσω. ν. ΜοετΙΙ5 (Ρ. 838.) - 
Ἐς οὗ. Ἐυπτρ. ΒαροΙ. 696., ΑΓ, 
ΒΥ. δύ. ὃ. 181. δηποῖῦ. 

1051. δεὰ χρόνου. εἴ, 1041. 
πρός με παῖσαι, πιοοιπὶ ἱμάφγα 
ΔἸ ψιθηῦ ᾿ατιπι, ΠΊΟΥΘ ΘΠΊΔῺ {1111 
οὐϊοβουπη. νἱ 6 ΡῬ] δι, Οἴγο. 755. 
εἴο. ἘαΥρ. Ηδοτο. ἔτ, 861. “παίξει 
πρὸς ἡμᾶς δεσπότης, ἢ μαίνεται; 
- ποῖ, φμοϑ 1. 6. φιιο Ἰοσο. 4τιο 
νἷβ 16 ἴξοιιπ ἰγθ, πὲ 116 8}}115 2 
δ. ΠΘϑ0ῖ0 81) ρυϑθίβυ ὨΘΟΘϑ5] θη: 
τὸ ποῖ σχωπτικόν " δηλοῖ γὰρ ἀπο- 
λασίας τόπον ξητούσης. -- τάλαν, 
ἐπιργοῦο, ΡΦοδίπιο, ἄω ϑολμδίηα. σοᾺ- 
ν]Ἱολιιπι Ἰοοοβιιπὶ ΡΥ τυ] Θη 15 νϑειϊα6, 
1059. εἷς νοεῖς. δά, γβοθῃίουε5 

πύσ. ἔχ. ὀδόντας. ΡῬΙαμα δϑϑθὶ μᾶθο 
οταῖῖο ὁπόσους ἔχεις ὀδόντας, “1μοὲ 
ἄοπεος λαδεας, παιδιὰν ταύτην, 
ὁπόσους ἔχεις ὁδ., οπι Ἰππάτιτ, 1 
{0 πηϊὶ ἀϊοσοπάμπη οβῖ, ποῖ τὰ 

ΠΑΡ θα5 ἀθηξεβ. 8.: πόσους ὁ δόν- 
τας εἶπεν ἀντὶ τοῦ πόσα ἔχεις 
κάρυα. παιδιὰ γάρ, ἔστι τοιαύτη " 
δραξαάμενός τις καρύῶν καὶ ἐκτεί- 
νας τὴν χεῖρα (ργοϊθηθη5 πηᾶπιῖα 
ΘΟΠΊΡΥΒ558ΠῚ7) 12 αι Μαϊοῦ Ὠ668,} 
ἐρωτᾷ. πόσα; καὶ ἐὰν ἐπιτύχῃ 7: 
Ιτοσ αἰντπαν 1), λαμβάνει ὃ ὅσα ἔχει 
ἐν τῇ χειρί" ἐὰν δὲ ἁμάρτῃ, κατὰ 
τὴν ἀπόκρισιν; ἀποτίνειν ὅσα ὁ 
ἐρωτήσας εὐρεϑείη. ἔχων. 4115 ὶς 
15 ιδηι 1116, 41 αἸοΙ ΠΥ ῬΔΥ͂ 
ἸρΡΑΥ,), ἀο απὸ δὰ 812. διἱ ἱρϑιιπ 
Οομλοι τιῷῪ ὙΘαΘ8Πλ115, 5] Β6η6 
Παραὲ ΠΡγογαηὶ Ἰθοὶῖο, πιϊχία δϑὲ 
αἰγθοῖα οὐδίϊο οἵα πα Ιγθοῖα, πὲ 
ΠΕΣ Ὡοπητηαιᾶπι ἀοσθηΐ ΨΊΡΘΧ5 
οὐ δυδιημπηδίϊοῖ. Πδὴ 86] 515 }1}8-- 
οϑηάμσα ἰδέιαι Πιάτιηι νῈ] αἸο] Ροῖ- 
ογαῦ πόσα ἔχω κάρυα: 486 διιὴηΐ 

γΟΥΡα πιθθ5 πιᾶπιι θη Θμ 15, να] 
ὁπόσα ἔχεις κάρυα, 4186 οὐηνε- 
αϊιηῦ ΔἸ τοσῖ, αιιθαι 1116 ΤΩ ΘΥΥΟσΘΥΘ 
ἄἀδθδὲ, χιοῖ βδἱηὶ πιοθ5. 4185 ἐ6- 
ὭθαΡῦ. ὩΌΗΟ ΘΧ τἰἰγϑαιιθ ξΟΥ λα. ΟΥ̓ -ο 
1Ἰοη15 οοηἤαῖα οϑὲ ἰουίϊα,, ἴῃ απιᾶ 
πόσους «ἃ αἰχγοοΐδχ οχαϊϊοηθηι 
Ῥοχιποὲ, ἔχεις δαΐθυα δὰ ἱπᾶῖσο- 
Οἱ 8 ΠῚ. 

1055. γόμφιον (ὀδόντα), ἄετι- 
ἔσται τποίαγεπι, ξθὰ πιαχιζαγχοπι. -- 
Οτϑθοὶ 605 ἀθηΐθβ νοοϑηὶ μύλους, 
μυλίους., Αἰιῖοῖ γομφίους (ν. Χε- 
Ὡορῆ. Με. ϑοου. 1, 4, 6.), φιῖα 
γοΐουπηϊ βρθοΐθηι γόμφων, οἴανο-- 
γπι. Κ. ΝΙΟοΥβ Ρ. 111. δα, ῬΊΘ5Ο., 
Ἐλγπλ. ΝΜ, οἱ 8058. νοὶτ, ν. μυλίους. 
ΕἙ.. --- φορεῖ, ἔχει. οἵ. 8οΡῇῈ. 
Τύδο}. 105., ΕἸγ]ρΡ. Ηογδο]. 869. 

1056. ταλ. οἵ. 1042. ὃγ. νἱάα 
860. 

5.2 
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πλυνόν μὲ ποιῶν ἐν τοσούτοις ἀνδράσιν. 
ΝΕ. ὄναιο μὲν τῶν, εἴ τις ἐκπλύνειέ σε. 

ΧΡ. οὐ δῆτ᾽, ἐπεὶ νῦν μὲν καπηλικῶς ἔχει. 
1060 εἰ δ᾽ ἐχπλυνεῖται τοῦτο τὸ ψιμύϑιον, 

ὄψει κατάδηλα τοῦ προσώπου τὰ ῥάκη. 
ΓΡ. γέρων ἀνὴρ ὧν οὐχ ὑγιαίνειν μου δοκεῖς. 

ΝΕ. πειρῷ μὲν οὖν ἴσως δε, καὶ τῶν τιτϑίων 

ἐφάπτεταί σου, λανϑάνειν δοκῶν ἐμέ. 

4065 ΓΡ. μὰ τὴν ᾿ἀφροδίτην, οὐκ ἐμοῦ γ᾽, ὦ βδελυρὲ σύ. 
ΧΡ, μὰ τὴν Ἑκάτην, οὐ δῆτα: μαινοίμην γὰρ ἄν. 

ἀλλ᾽, ὦ νεανίσχ᾽, οὐκ ἐῶ τὴν μείρακα 

1057. τὲ πλυνεῖς ἀ1ς 1 οαπὲ 7μ1- 
ὦπες. 418 Ἰαναραπὶ γεβϑίθβ ξουαϊ- 
ἀδ5 οἱ ρυγραρδηΐ (γΥ. 166.). 1ΐα 
να85. δἰνθιδ, ἴῃ 10 νϑϑίθβ Ξουαὶ- 
ἄδε Ιᾶναρϑηΐαῦ, ἀϊοῖι οδὲ πλυν ὃς. 
ν. Ηδβυοη, ἢ. ν., ΡΟ]]παχ.. Εἴγη1. 
Μ. ππᾶθ 1ρ58. Μιίοτιοα αἰοὶα 6βὲ 
πλυνῶών. --- Ἰάρηι Ηδϑυςῃ. ν. πλῦ- 
ψον (δα. Ζοπδύ, εἴ ῬΠμοῖ, ν. πλύ- 
ψεται. Β.) ομϑβεῦναῖ, πλύνειν οἵ 
σιλύνεσϑαι 4} ΑἰἰἸοὶς Ροπὶ ἐπὶ τῶν 
λοιδοριῶν. 51 }1}1Π|6 Υ ποβίγαϊΐθς αἱ- 
ΠΟΥ 5ο] θη δέχιοπι ἀθτι Κορ τναδολοτι, 
Εγδπ ΘΟ Ά}11, τποηθηΐθ ὅρ., ζαυοῖ 
1α τέϊ6 ἃ φιοίφψιω᾽ τι, 1. 6. οὔγατβατε, 
σεαάαγβιιαγο. -π-πλυνόν μεποιῶν, 
ψωΐα πιθ Ἴμιδδ5 6556 φμαϑδὲ αἰνοιεπι, 
ἴπι φιο ἰανατιέμτ' ϑϑϑέθ δογάϊίαθ, 1. 
6. φιοὰ ΘΟ] οἷα 1 ΤΠ16 ἔνι α]5. -- 
ἐν τοσ. ἀ. ἔμπροσϑεν τοσούτων 
ἀνδρῶν (Ξρεοϊαιί οὐ, πιὸ πτουαῖξ 
Β.). 5080]. σοαϊοῖβ Τιεϊα. δρ. Η. 
ἦϊα ΧοΠΟΡΗ. ΟΥτ. 8, 8, 25. ἐν 
ἅπασι. Ἑ Γ΄. 

1058. Ῥταφοίατγε ἔδειπε ΡΥ ΘΕτ7), 
δὲ φιμῖδ ἐξ Ἰανατθξ; δπιηῖ βογαϊ- 
ἄ6πὶ αὔψιιθ ἱπΡΌΥΘΠΙ. 

1059. καπ. ἔχει. πανουργιχῶς " 
ἐπεὶ οἱ πάπηλοι χοίειν καὶ ἄνα- 
σοιεῖν τὰ ἱμάτια εἰώϑασι" καὶ τὸν 
οἶνον δὲ ὀνϑυλεύουσι, συμμιγνύν- 
τες αὐτῷ σαπρόν. δι. 81 ]α Πδαθα 
αἸοϊταν καπ. ἔχειν (1. 6, 586. ΒΡ υθ, 
οἶνθ σοπιρδυδὶᾷ 6556, ττὖ [4]18 665 
ΤΆΘΥΟΘ5 ΠΊΔῊ 9 Ο ΠῚ ΜΙ ΟΡ Ο 111)» 
ααΐα ἴδοῖθβ 6715 οὐδὲ οδχιιϑϑαῖα. οἵ. 
56 αι. νϑύϑβιιμη. ΕΚ 1. 

1060. ἐκπλυν. οἵ, δῃηποῖ. δᾶ 
114.--- Ἐ,: τὸ ψιεμ. οογιίσδα, αυα8 

Πρ αὐ γα θη 15 ̓ ΠῚ ἔθη  ςς1ηῖ5 
οἱ δοοῖο, σιιοπιοάο ἀοοοὶ Ρίΐη. Ἡ, 
Ν. 84, 18. παἰἱερϑητηῦ 64 τλμ]Π16Υ-- 
Οἴ]86. δα σαπάουθηι ἔδοϊθὶ σου οἷ- 
1αυνάππι οἱ δα σ]σο5 Τα τσ 6Χ- 
Ηἴβπαοβ. ν. Ον]ά, Μεάϊοδμη. ἔδο. 75, 

1061. ῥάκος τὸ διεῤῥηγμένον 
ἱμάτιον " “μεταφορικῶς οὖν φησιν 
ἐνταῦϑα δάκη. ἤγουν τὰς ῥυτίδας 
τοῦ διερϑαρμένου αὐτῆς προσώ- 
που ὑπὸ τοῦ γήρως. ϑοπΠο!. 1,614. 
Βαδηπμ5. τποῃθηΐα Η,, Αμέπο]. 7, 
146. ῥυτίδες καὶ ϑρὶξ πολιεὴ καὶ 
σῶμα ῥδακῶδες εἴς. τὰ δεχπθδηΐθ ρ 
Ῥτοάιοῖζαν,, οὖ Ῥα5ΞΊη1. 

1063. καὶ ἱπρτὶπι5 Εἰσί, δὰ 
Οἀγϑ5. δ΄, Ρ. 1608, 90. εα. Βοηι., 
{πθηὶ τϑοῖθ Κὶ Βυ. δἰ] α4π6 βϑομεϊ 
δαπῦ, ΠΟΥ] ΑὙἸβτορ μα ποδὶ νϑύδιὶ Ρ85- 
βιθηάαίο κατα. ποη 56 116] Ρϑυ- 
ταϊχία πὶ οοδά, καὶ, κατὰ, κᾷτα: 
νᾶ 69,, πη] θπν ΑηΠο], ΡΩ]. οἷο. 
-- πειρᾷ. συνουσιάξει. 51]. 1,ε]4. 
σιδιρτέαί. οἵ. 150. 

1065. ΡΕΥ Ψοπούθηι Ἴχαῦ, ἔδ:-- 
4 81| ἡπιπ]οῦ οὐ νοπιβία. οἵ, Οομσ. 
991., 1000, 

1066. μὰ τὴν Ἕ κ. ἴἴὰ δ6ποχ 
παρῳδῶν: ᾿δ8πηὶ Ρ6ῚῪ Ηθοαίθῃ, ριι- 
αἀἴοαπι οἵ βϑνθύϑηι θ8ηι, 708 Υ0 
ἀορεθαῦ νϑέμ]α πιϊππιθ ἐπαφρό- 
διτος, οὖ 1πη0ρ5. οὗ, 759. οβίεσαπι 
ἴ816 αιιϊά βιιβρΊ ΑἹ ροΐδνυαῦ δαο- 
Ἰβεοθὴβ ἰθπροσθ ῃοοίαγπο, 480 
δανρηϊξ κωμαστής: 60 ἴδηιθη Υὸ- 
ΨΘΥΔ 5Πϑρ σαί ον ΠΟΥ, 5θα βἰπιι]δὲ 
ἰαπίυτι ΥὙἹ σ 1} σδιιβ8. 

1067. τὴν μείρακα. νοσδΡ. 
που οΧ ΟΡ δθυύνδίοηθ συδηιδίϊοο- 
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μισεῖν σε ταύτην. 
ΝΕ. ἀλλ ἔγωγ᾽ ὑπερφιλώ. 
ΧΡ. καὶ μὴν κατηγορεῖ γέ ἀου. 
ΝΕ. τί κατηγορεῖ; 

1070 ΧΡ. εἶναί σ᾽ ὑβριστὴν φησὶ, καὶ λέγειν, ὅτι 
πάλαι ποτ᾽ ἦδαν ἄλκιμοι Μιλήσιοι. 

ΝΕ. ἐγὼ περὶ ταύτης οὐ μαχοῦμαί 6οι. 
ΧΡ. τὸ τί; 

ΝΕ. αἰσχυνόμενος τὴν ἡλικίαν τὴν σὴν, ἐπεὶ 
οὐκ ἄν ποτ ἄλλῳ τοῦτ᾽ ἐπέτρεπον ἐγὼ ποιεῖν' 

107 νῦν δ᾽ ἄπιϑι χαίρων, ξυλλαβὼν τὴν μείρακα. 
ΧΡ. οἶδ᾽, οἷδα τὸν νοῦν οὐκέτ᾽ ἀξιοῖς ἴσως 

εἶναι μετ᾽ αὐτῆς. 
ΤῈΣ ὁ δ᾽ ἐπιτρέψων ἐστὶ τίς ; 
ΝΕ. οὐκ ἂν διαλεχϑείην διεσπλεκωμένῃ 

τὰ νεϊῖ, ὧδ ἔϑιμξηῖς Ἰδηΐιπι ἀ1- 
ΟἸτασ,, ΠΟ (8 πα ρι5, «πὶ μξι- 
ράκια ἀϊοσππῖαν, τσ, ὙΠοπ,, Μίαρ. 
(Ρ. 604. 5641..), «ιι πιοπθὲ, μξὲ- 
ρακίσχη (959.) 6556 Αὐβίορ δι β 
Ῥτορυύίαηι, δὲ ΝΜίοοσίς (ρ. 961.), 
Οὐτι5 Τα ΠῚ Θ ἢ ν ΥΡα, Ζαοπιοάο οοπ- 
ΣΕ θη δἰ πὶ, ποπάπτη οχροάϊειηι 
εϑί, οχ 115 νεσο, 4140 8ρ. Εδνου. 
ν. μείραξ Ἰοσιιηΐαγ, Ηιϊαβοηιβ χ6- 
οἵἷθ οὐπ]θοϊθβθ νἹ 6 Ὑ] Ῥοβϑὶ μξὲ- 
ράκια τοὺς ἄῤῥενας, μείρακας τὰς 
ϑηλείας, ᾿ἀττικοί. Ἐ. Ῥίογδοπο Ρ]α- 
Οἱ δἰΐοσα Πιιάβοηὶ ςοπ͵θοίΐιγα, 
486 ποῦ αἀϊνοσϑβιηχ ΡΥαθρδὲ 56ῃ- 
διιπι. Β, 

1068. ὑπερ φ. : πτιἑπιὶς ἀπιο., 868 
ῬΌΘΙ1ας, πο μᾶπῸ δηϊπὶ ἄθοχθ- 
Ῥἰΐαπι. νἱὰ, Ἐ', 

1069. γϑβροη ἀθε Πυθυμυ]ι5, (ιια51 
Θαἀο]Θθοθηβ ΘΠΊΟΥΘ νϑίμϊδθ 56 ἴ16- 
ϑύδυθ αἰχίϑϑοῖ. 

1070, 1. οἵ. 1045, εἰ ἀ6 ρὑτο- 
ψοΥἷο ἰσῖο 998. 

1072. τὸ τί; διατί; Ηδ5γ0}". οὗ, 
898. Ε ΓΤ. 

1074, 1τὰ Οδμπέαρυ. 4. ἐγὼ ρτο 
ποιεῖν Ἰορὶ αἸοϊτν 1. ΠΡγὸ 1,6], 
ἘΡ. Η,:; θα δϑβϑθηίου 1Π1πᾷ4ά ο0- 
θγϑθο, οοάϊσθπι, πάρ Ειιχὶε σία 
Ἰϑοῖϊο,, μΪΠ11 αἰϊαα βουϊρέιπι μα-- 
1558 ἀαατι Οδη α σὶρ θηβθηι. νὰ]- 
8ο: τοῦτ᾽ ἐπέτρεπον ποιεῖν, 56- 
σαπάα ἴῃ ἐπέτρ, ρῥγχοάιιοία οομπίχα 

αὐΐθηι, οοτΐθ Οοτιηϊοῖ : πδπὶ ἂρ. 
Ὑταρίοοβ 6᾽115. ἰἰϑιι5 βχεηιρία 8]1- 
«ιοΐ οχβίαπὶ, ο]π5 τοὶ χηϊάδηι 
Ἰσηαυὶ Θχριιηχίϑθα νἱαθηῖοῦ ῥτο- 
ΠΟΠΊΘη 6Χ ἱπαιπιβῖτα,, ἰαμαιαπὶ 16, 
αποά νογϑιΐ οἴβίσοτθι, οὐπὶ θᾶ 
ἴρβα γοὺθ οριῖβ 81 πιαεῖτο, π66 
αυϊάσιδηι οὔθηϑίουβ μα θαῦ 5Ὲ}- 
Ἰθοῖαβ ἐλ] Υϑομο ἀπαρϑθβίμβ 1 νϑΥ- 
Ὀὶς ἐπέτρεπον ἐγώ. νὶα, Ηδοτγπι. 
Ἰ)οοῖχ. πιρεχ, Ῥᾶσ8., 126, 5644. ΡΕΥ- 
Ρδύδπι Βτ, οὐκ ἄν ποτ᾽ ἄλλῳ τοῦτό 
γ᾽ ἐπέτρεπον ποιεῖν. 

1075. ξυλλ. μετὰ σοῦ. 51]. Τιεἱά, 
οἵ, 641. αδὲ ἰαφέμ5 οἴἐπὸὶ «α(ἀἰοίεδοθκ- 
ἡμῖα, Ἐ!. 

1076. τὸν νοῦν, 5δεπϑιέπι 867-- 
: . Ω τι ᾿ ᾽ 

χποτιὶδ ἐμὲ, 51. Τιο]α, ὁ λέγεις. α ἕξ. 
οὐδαμῶς ἄξιον κρίνεις συνοικεῖν. 
81]. Ῥατυῖβ. 

1077. ὁ δ᾽ ἐπ. ἀντὶ τοῦ τίς αὐ- 
τὸν ἐξ ἀναχωρῆσαι; ---- ὅ.. φωὶς 
Ῥοέοδεαΐοπε ἐἰ ὶ  αοίθὲ πὶ ἀθϑεγεπα 9 
Ἡ.: ἴατα Βθμθ τατιηϊδ απ 6558 51{1Π| 
ἴῃ Ἀπ δαοϊθϑοθηίθηι 7118. 81118 
Υθιγαΐαγ. 

1078. δεαλ. ὁμιλήσαιμι. 8]. Βγ. 
ῬαΥΐβ. γϑοῖθ ΕὙΪΞΟΒ]1η.: νόγῦα 7ατπ 
χιοτι οοτπτπμίανογίπε οἀπὶ απ οἴο, 
ΝΡ. 495.. τηοηθηΐθ Βυι: οὐδ᾽ ἂν 
διαλεγϑείην ἀτεχνῶς τοῖς ἄλλοις, 
οὐδ᾽ ἂν ἀπαντῶν. αἸῖ01 διαλεχϑῆ- 
ναι ἀϊοὶ ἐπὶ ἀφροδισίων, τπθπιο 
ἱσπογαῖ, ν]α, ῬΟΠχ 2, 125. διε 6πλ. 



Ὡ͵7ὸὃ ΔΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ὑπὸ μυρίων ἐτῶν γε καὶ τρισχιλίων. 
1080 ΧΡ ὅμως δ᾽, ἐπειδὴ καὶ τὸν οἶνον ἠξίους 

πίνειν, ξυνεχποτέ ἐστί σοι καὶ τὴν τρύγα. 
ΝΕ. 

οὐ γὰρ βιάσεται. 
ΝΕ. 

ἀλλ᾽ ἔστι κομιδῆ τρὺξ παλαιὰ καὶ δαπρα. 
, οὐχοῦν τρύγοιπος ταῦτα πάντ᾽ ἰάσεται. 

3 2 “᾿ 2 ᾽, ὰ - - Α ΄ 

ἀλλ εἴσιϑ' εἴσω" τῷ ϑεῶ γὰρ βούλομαι 
Ψ ᾿Ὶ 3 -“ Ἁ ΄ [4 

ἐλθὼν ἀναϑεῖναι τοὺς στεφάνους τούσδ᾽, οὗς ἔχω. 
2 ᾿Ὶ , 9 2 - κι [4 ΄ 

. ἐγὼ δὲ γ᾽ αὐτῷ καὶ φράσαι τι βούλομαι. 
ἐγὼ δὲ γ᾽ οὐκ εἴσειμι. ὶ 

ϑάῤδει, μὴ φοβοῦ. 

πάνυ καλῶς τοίνυν λέγεις" 
ἵχανὸν γὰρ αὐτὴν πρότερον ὑπεπίττουν χρόνον. 

1090 ΓΡ. βάδιξ᾽ " ἐγὼ δὲ σου κατόπιν εἰσέρχομαι. 

συνουσιασμένῃ. διεφϑαρμένῃ, 8]. 
ς. Ηδϑύοη. σπλεκοῦν" πλησιάζειν, 
συνουσιάζειν, περαίνειν. οἵ. ῬΟΠῈΧ 
5. 98. --- Ιάρπι εϑὲ πλεκοῦν (υ- 
οἰβίσ. 152. κἀπιϑυμοῖεν πλεκοῦν) 
δὲ σπλεκοῦν, τιὰ μικρὸς εἴ σμικρὸς, 
εἰλαξ οἱ σμίλαξ, αἸϊααιια πλι]118, Ε Β7. 

1079. ὑπὸ μυρ. ἐτῶν. δέον 
εἰπεῖν ἀνδρῶν, ἐτῶν. εἶπε, σκώ- 
πτῶν αὐτὴν ὡς γραῦν. 8. χρόνων 
ἢ πολιτῶν. 51]. Ώοτν. [πῃ μυρ. ἐτῶν 
Ἰοσῖι5 δϑὲ δχ δῃΊρῖσιο, ατ18 Ροϑβίτθ- 
Τα πι ὩΟΠΊΘῚ οἷ ἀπο οἵ ἀπιῖοο8 
εἰρη ποαῖ. 8γ. ῥὑτὸ ὑπὸ Κ.: 1π δη- 
ποῖ. ἀπὸ, 4ιοαὰ ργοραῦ Πορυ. 

1080. ϑϑηῆβιιβ ΡΥον υθ: (ν. ἅρο- 
εἴο!]. 17, 61.) 6δϑὲ Βῖο : «41 δηη1ο1- 
ιἴὰ 4]16π)ι5. ορΊθιι5 ΠΟΥ ἐ15. τιϑὶιβ 
511, 80 δὸ διπᾶθπι πθῸ ἔπη π6- 
ΘΙΙΡῚ ἀρθογθ, απ πἰϑίῃῦ ΧΟ ι15 
δαάνουβὶβ. Ε ΤᾺ, 

1081. ξἕυν, ὈΙΠΥΑ]15. ὉΥῸ 51Πηδ΄.; 
ΑἴΠο6. δῖος Ασμάση. 399, βαδιστέα 
Ῥτοὸ βαδιστέον, πλευστέα Ργτο πλευ- 
στέον ΓιΥΞΙΒῚχ, 412, εἰς, Κ. εξ 
Ἐπαῖρ ΤΡΙσο Ν᾿ σθθυ ες ΘΌΡΗΣ: 
Τυδομίη, 472,9. Αππρ, 6833., Ῥηγν- 
Ὠ]ΟΗ. 80. ΒΘΆΚαΥ, Απθοᾶ, συ. Ῥ. 
ά,, Μδιι. δου, δύ. ὃ. 448. 1. -- 
τὴν τρ. πολλάκις καὶ τὸν νέον 
οἶνον τρύγα ἐκάλουν" (νο]αὶ ΑπδοΥ, 
ἴχϑρηγ 19, 4, Ἐ4) νῦν δὲ οὐχ οὐ- 
τως, ἀλλ᾽, ὡς ἡμεῖς, τὴν ὑποστά- 
ὕϑμην. (ἴδοθηλ.) 8. 

1082. κομιδῆ, λίαν. 51. Τιοϊῆ, 
τρ. σαπρὰὼ νἱάθίαν 6556 ἔαφα ζιτ- 
δίάα., νεΕὶ οἰϊδῃι πιμοίάα. --- Ἐς οἵ. 
819. εἴο. 

, 1088. τρύγοιπος. ὃ ὑλιστὴρ 
ὁ σάκπινος. --- ὃ. Θο]ιιη1, ΡΕΥ φαοα 
νΙΏ1ΠῚ ΘΧΡΥΘΘΒΌΙΙ 15 ἰΟΥΘΙΪΔΥ 1π-- 
Σιπαἀ]πν 86 πλπιηἀδίθῦ, οἴ, ῬΟ]]ῸΧ 
6, 19.; 10, 75. (Ζομδτγ, ἰ-: 2. Ρ. 
1742. Β.) νεΐξ. ϑ]οββαε: ὕλιστὴρ, 
ϑασοιιδ νἱπιασίμδ; ΠΘΙῚΡ6 8} ὑλίζει, 
οοἴας. ϑβασοαέ, ἴῃ ἰἰϑδάθπι: ππηᾶθ 
οἶνον διῦλισμένον νἵπωπι ζφιμαξαπε 
5εῖι ρεγοοίαξμμν νοσαὶ ΟΠγυϑοϑβέ, 
ΘΕΥμ.. δ. Ρ. 227, 1. 5. 881]. Εὶ 8}. 
γοβ5.: Ἐλ πιισι, αἰ Τοζεπδοῖσο 
χπαοΐὲ ἀα5 αἰΐθ5 σμέ, 

1085. σογομδηι. {π|8Π| ΡΌΘΥ ο8-- 
Ῥίτ σεβίαθδι (1037.), 1πὲθ]115ὴ1ὲ Ἐ,, 
ἄνα ὃ'΄.., ἀφαίοσατε,. οἴ. 840, 

1088. βιάσ. νἱπι εἰδὲ αἤέετεέ, 
ΘΠΊΡΊσιιΘ αϊοΐαμπι Υἱα οι] οδιιδα, 
τὸ πηοπας Ε΄. 8.: οὐ γὰρ β. ὃ 
ποιοῦσιν οἱ ἄνδρες, τοῦτο ἐπὶ τῆς 
γραός φησιν" οὐ γὰρ βιάσεταί 
σε ἡ γραῦς. 

1089. ἑκαν ὄν. ἀρκετόν. 61. Ῥα- 
γἶβ. οἵ, 825, 5.: υὑπεπ. ἤγουν ἠσέλ- 
γουν, ἀντὶ τοῦ κατεφίλουν. πιτ- 
τοῦν δέ ἐστι κυρίως τὸ τὰς πλα- 
τείας ναῦς πίσσῃ χρίειν " ἔνϑεν οὖν 
μετήνεγκε τὴν λέξιν. 

1090. κατ. νοσδβρ. Αἰξ. Ῥσὸ σοῃι- 
χη ὄπισϑεν. οἵ, 18, 759, 1905. 



Ρ..ὉῸ, ὦ Τ' Ὁ Σὲ 

ΧΡ, ὡς εὐτόνως, ὦ Ζεῦ βασιλεῦ, τὸ γράδιον, 
ὥσπερ λεπὰς, τῷ μειρακίῳ προσίσχεται. 

ἘΡΕΘΟΝΟ ἜἘΡΜΒΣΣ ΤΕΡΕΥΣ Ζ10ΟΣ- 

ΧΡΕΜΥ͂ΖΟΣ. ΨΡΩΥΩ͂Σ. ΧΟΡΟΣ: 

ΚΑ. κι ἰς ἔσϑ᾽ ὁ χόπτων τὴν ϑύραν; τουτὶ τί ἦν; 
᾽ Α "' 3 ᾿ - οὗ , 

οὐδεὶς ἔοικεν, ἀλλὰ δῆτα τὸ ϑύριον 

σέ τοι λέγω, 
1096 φϑεγγόμενον ἄλλως κλαυσιᾷ. 

ΕΡ. 

ὁ Καρίων, ἀνάμεινον . 
Κα. οὗτος, εἰπέ μοι, 

δὺ τὴν ϑύραν ἔχοπτες οὑτωσὶ σφόδρα; 

1091. εὐτ. ἰσχυρῶς. 51. Τ,εἱα, 
ῬΕΥ]5. εοτιέετιέθ. --- ὦ Ζεῦ βασ. 
πος πουηΐηθ ΤΠρΡῚΟΥ ΑἸΠμΘη5, [,6- 
Ραάΐαρ ἴῃ Βοροίϊα. οἱ δ᾽] οο]ο- 
»αΐιτ, νἱᾶθ, τος Ἰδάδὲ ὅρ., Χο- 
ΠΟΡΪι. Εχρρϑα. Ογυτὶ 6, 1, 14., Ρ]αῖ. 
ΑἸηδῖου, Ναασσαῖ, 1π1{|0, Ῥαδιιβδη. 
9, Ρ. 608. εἴς. 

1092. λεπὰς κογχύλιον ἐφίξα- 
ψον ταῖς πέτραις, ὅτ᾽ αὐταῖς προσ- 
πηγνυται,. δυσαποσπάστως ἔχον, 
ἐπειδάν τις αὐτοῦ βουληϑείη λα- 
βεῖν. --- 8. Ῥοξῖ ἄπηο νϑυϑβιπὶ ΒΥ.: 
ΧΟ. εἴς, οὗ. 95. 

1093, Οοπβιϊταταγ Πἰς δοῖιις 5. 
δοθπα 1. Ῥοβίαψιδῃι ΟἸΠΥθιηυ]ι5, 
Θαο]θσοθὴβ οἱ δῃι5 1ηἰγοίγπηϊ 11 
ἀοπμηπι 56ηἷ5., ἴουθβ οἰϑιιβαθ βηΐ. 
ϑιρογνθηϊδ ΜΙ ΕΥΟαΥ 5, ἀθ ῬΙαΐο 
ᾳποβίασχιβ, απο οείθγοσιι 46ο-- 
Χαμ ΟΕ] τη διιβίι]ουϊῖ. Ρτ]58115 
ξουῖθ5 γὙο51}1 σθαι ρϑυιη 8}5- 
οομπᾶϊξ, απὸ 11146 βεῦνο γϑβοσδηιὶ 
αἰνίηϊίις5 ἰαοῖαθ νἸἀθαπτοῦ στἱαϊ σα] 
Οδῖιδα, Ῥυοαϊθη5 ἰρίτιν ἔογαβ Οδ- 
Υἱο, ἌΡῚ παπιΐποηα νἱᾶοῖ : τίς ἔσϑ᾽ 
Ὁ κοπτῶν, ἱπάαϊξ, τὴν ϑύραν; 
εἴθ. Αἰμθηῖὶς ἔογθβ δρϑυθθδητοῦ 
ἴῃ ῬΆΒ] οι : τη86 ποὰι 5Ο]τιηι ἐΐ, 
4111 ΘΧΊΥΘΩΣ ἄοπιο, οΥθρίϊιιπι ἔου 65 
εγίθηΐθβ δάθραμξ, πα ζουέθ ρύδο- 
τεχθαμίλαπι ΔΙ ψθ Οἰξθπογθηΐ, 

φιοὰ ἀϊοεραίαν ψοφεῖν, Ξϑα εἰαπι 
111, «αὶ Ἰηΐγοϊτθ νϑ]]θηΐ, ἔογθβ. 
ῬΟΙΘαΡαπὶ, χιοᾶ ἔδεγθ αἱοϊξατ 80 
Αἰεοῖς κόπτειν, κόπτειν τὴν ϑύ- 
ραν (1097.), 4 τοϊίαιιϊ5 ΟΥδθοὶβ 
κρούειν, κρούειν τὴν ϑύραν εἰο. 
Ἐ 1... «υἱ δα 46 τὰ Ἰδιάες Μοο- 
τίη Ρ. 211., Ῥηγυπίομαπι Ρ. 74., 
ϑαριτασῖασι (6 91}411115 νεϊξ. 1672,, 
ΔΙΙοβαπ6. να, οἴη ΜΕ τοῖ. Ψ, Π,. 
1, 17. --- Δαπιῖγϑ 5 65: ζουτλ]8 
τουτὶ τί ἣν; φιά ἠος ὁγαΐϑ 
αυϊὰ Ποῦ 5101 να] 9 οἵ. Βδη. 89. 

1094. δἸϊσφιιοῖ ΠΡυὶ τὸ ϑυρίδιεον, 
νϑσϑίϊουθ αι θη ΠΠΠΊΘΓΟ,, πιοᾶο 
δουΡαΐυν δή. 

1095. κλαυσιᾷ,. 5|6ὲ Ἴαπιμα, 
414 ΜοΥο 5. ἴδηι νΘμΘ θη ἴοα 
Θ8ηι Ριιβξανεσαῖ, δδὶ. διιΐθηι ῥσο- 
δοροροδία, 41141|15. 1114 975. αἱ 
κνῆμαί σου βοῶσιν. Ἴε. Ἰαϊῖπε 6χ- 
ΡΥΪπιΐ ροϊθϑδὲ νθύρθοὸ σόπιεγε, Ἐς, σέ 
τοι ὈϑΌΥΡΑΥΪ δοϊοδὶ 1ῃ δοοϊδηϊᾶ- 
ἰίοπθ. Αν, 407. ἐὼ ἔποψ. σέ τοι 
καλῶ. ϑορῇ. Α͵Ἶ8ο. 1140, σέ τοι; 
σὲ τὸν τῆς αἰχμαλωτίδος λέγω εἴς. 
να, Β6. δὲ ΕἸη151. Μίι5. οΥζ, 
Ρατέ. 4. ρ. 486. 

1096. 6] Θρατ5 Ἰθοῖϊο, {φι811 ρΥ86- 
Βιυιογαδ πΘΥ. ῬΔΥῚ5. οἱ ΒΆΥΟΟΟ, 
197. νἱάς ΒΥ. δὰ ἢ". 1., δῖ, δύ. 
δυ. ὃ. 812, 1. Ῥιᾶν. Π)5θ6ν ὦ Καρίων. 



280 ΑΡΙΣ ΒΘ ΦΩΑ ΝΘΥ Σ,; 

ΕΡ. μὰ 4 ἀλλ᾽ ἔμελλον" εἶτ᾽ ἀνέῳξάς μὲ φϑάσας. 
ἀλλ ἐκκάλει τὸν δεσπότην τρέχων ταχὺ, 

1100 ἔπειτα τὴν γυναῖκα καὶ τὰ παιδία, 
ἔπειτα τοὺς θεράποντας, εἶτα τὴν κύνα, 

ἔπειτα σαυτὸν, εἴτα τὴν ὕν. 
ΚΑ. 

τί δ᾽ ἐστίν; 

ἘΕΡ. 

εἶπέ μοι; 

ς « 3 κ ΄ 

ὁ Ζευς, ὦ πονηρὲξ, βούλεται 

ἐς ταυτὸν ὑμᾶς ξυγκυκήδσας τρυβλίον 

1108 ἁπαξάπαντας εἰς τὸ βάραϑρον ἐμβαλεῖν. 
ΚΑ. ἡ γλῶττα τῷ κήρυκι τούτων τέμνεται! --- 

3 ᾿ Ἁ ; Ἁ ωϊ δ'..2 Υ " 

ἀτὰρ. διὰ τί δὴ ταῦτ᾽ ἐπιβουλεύει ποιεῖν 

ἡμᾶς; 
ΕΡ. 

1103. π|8]115 ξογίβϑϑ τί ἔστιν, υἱὲ 
τί ἣν 1093.:; 5ε4 τποπϊδ Ηδγηι. 
δὶ ΨΊΡΕΥ, δηποῖ, 849. Ρ.. π50Ὁ- 
Ῥατὶ δὲ οἴίδιι ἴπι ἱπιουσορϑέϊοη - 
Ῥτι5., ῬΥΘΘΡΥΘ550 νεύῦρο, 4πὸο 1011} 
ν]αδαΐηῦ Ρομ ΘΠ 86 67115 ρασίΐσα]δθ 
ὩΘΟΘβϑίΐαβ, ψεῖαϊ ΑΘΒΟΒΥ 5 αἸοαῖ 
ῬΕΙβ. 895. ἀτὰρ φράσον μοι τοῦτ᾽ 
ἀναστρέψας πάλιν, Πόσον δὲ πλῆ- 
ὅος ἦν νεῶν Ἑλληνίδων ---; 4πᾶπ- 
4 101 ΤΆτΤΠΒΘΡ. Ῥουβοη. εἴ 
Β]οπιξ.., σοπ͵θοΐιγα ἀπο: Πόσον 
τι πλῆϑος εἴο. --- πονηρὲ [π- 
ΨΘΥΠ,, ἰδ Ππᾶπηὶ ΕΧ 5115 ΠΡΥ]5: 40 
ΡΘτεΐπος 81. Ῥαγῖβ. κακότροπε. 
γαϊρο ὦ, πόνηρε. 51]. Το, ὦ πό- 
νηρξε᾽ ὦ γεωργέ. ᾿πνομίξιν 1 Οα- 
ΥἹΟΠΘηῚ Νῖίογο. ρτορίεσεα απο 
Ποτο αὐξωϊε ἔπ, οπὶ ῬΙαΐο ν βιι5 
γϑϑεϊξιαϊζιβ αβδὶ, τὖὖ πιοηῦ Ε᾽, 

1102. συγκυπκᾷν Θϑὲ σοπιτπΐϑοθγε, 
ΡΦΙΓπιΐίδοοσα, τυ κυκεῶὼν Ροίϊο πιῖ- 

506}18, ν. ἴπᾶθχ ὙΠεορηγ. ΟΠΔΥ, 
Β. ν. Ἐ. - τρυβλίον" ἀγγεῖον. 
81. Ώοτν. τρ. ν6Ὲ] ποπιθπ οϑὶ πιθη- 
δΊΥαΘ δὐϊαοσαπι οἱ [᾿ἰαιι ΟΥ̓ 1Π1, 
4186 οἰΐαπι κοτύλη αἱοϊταγῦ (υ14. 
δηποῖ, δὰ 482. οἱ Ἐρίρμαη. 46 
ΤΏΘΠΒΥ5. Ρ. 542. Β451].};: νῈ] Ηδε- 
δ Οἰΐο διοίογα ὀξυβάφιον 5ἰνθ 
ὀξύβαφον , τι. 6, αοεξαδωΐωπι; χαρά 
οαρῖθρθαὶ οοἴαν δι ΡΑΥΓΘΙΙ ΒΘΧΙΑΤΙ 

(ν. ΕἸξθηβοηϊα, 46 ροπᾶ. δὲ 
τΏθιι8. Ρ. 466.);: ν61 ἀφηΐᾷᾳιιθ, πὲ 

ὁτιὴ δευνύτατα πάντων πραγμάτων 

πὶ ἢ. 1., ποιηθη ναϑὶς Ποἐ 115, φαοᾶ 
6]. νεοῖΐ. οαξίπωπι νοσαηΐ, 1 400 
ΔΡΡοπθρδηΐι Ρι]5, 75, αἰϊαααα 
ΟΡ βομΐα. δηποΐανϊς Ε΄, 

1105. ἀἁπαξ. οἴ. 111. οὲ ἀ6 
βαράϑρῳ δὰ 427. : 

1106. παθο βεοιπιὶ (δυο, τηΐτα- 
τὰ5, δάβθο 1πΐϑισία πὰ ποῖδητὶ 11Π-- 
8085 γ] Οὐ ΠῚ ΘΥΠΙ 5ΘΔΟΥΤΗ ΟΔΥΊ, 5: 
- ὅτι τῶν ἱερείων ὴ γλῶττα τῷ 
Ἑρμῇ δίδοται ἐν ταῖς δημοτελέσι 
ϑυσίαις. 5. διιπῆς: : ὅτι τὰς γλώσσας 
Ἑρμῇ ἔϑυον, ες τοῦ λέγειν 
ἐφόρφ' διὸ καὶ ὃ Κωμικὸς, δύσ- 
φημ τινα τοῦ Ἑρμοῦ εἰπόντος, 
ἐξονειδίξει λ Ἰέγων ἢ γλῶττα τῷ 
κ- τ. τέἐμνεται" ὅπερ ὅμοιόν 
ἐστι τῷ εἰς μάτην. αἱ γλώτ- 
ται ϑύονται τῷ τὰ τοιαῦτα 
κηρύσσοντι. οὕτως Εὐστάϑιος 
ὌὈδυσσ. γ΄ (. 1571, 18. εα. ΒιΟΠ1.}" 
᾿ϑηναῖος δὲ (. Ρ. 16. εἰπὼν, ὅτε 
αἱ γλώσσαι τέμνονται τῷ Ἑρμῇ διὰ 
τὴν ἑρμηνείαν εἴς, χποπιῖξ 1 ἘῈ 
γϑύρτιπὶ 1) ΠᾷΟ ΚΒ ΡΥΟΡΥΙΠΙ 6559 
τέμνειν. 

1107. 16 ὃ Μ858,, ΕἸπ15]. δᾶ 
ἘπχΊρ. δορά, Ρ. 287... Ὀίπά. να]ρὸ 
τί γε ταῦτ΄. --- Ἐ. : ἐπιβουλεύειν 
οϑὶ χχιδια αγί; ΕΞ ΑἸ χαϊα σοου- 
{γα δἰΐχιιθπι: 5βα ἢ. 1]. » {πᾶ ποι- 
εῖν δΔαἀαϊτιγ, νοῖΐε, ἔτι Ἰαπῆδίο λα- 
ῥεγε, 868 ἴῃ Π18]18Πὶ ῬᾶγΊ θη. Ηε- 
500}. : ἐπιβουλεύει " ὁρμᾷ. 
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εἴργασϑ᾽. ἀφ᾽ οὗ γὰρ ἤρξατ᾽ ἐξαρχῆς βλέπειν 
1110 

- 2 ᾿ 

ὁ Πλοῦτος, οὐδεὶς οὐ λιβανωτὸν, οὐ δάφνην, 
Ν «“' οὐ ψαιστὸν, οὐχ ἱερεῖον, οὐχ ἄλλ᾽ οὐδὲ ἕν 

ἡμῖν ἐπιϑύει τοῖς ϑεοῖς. 
ΚΑ. μὰ 4, οὐδέ γε 

΄ Ἢ - Α 2 - 2 ἰν -“ ’ 

ϑυόσει" καχῶς γὰρ ἐπεμελεῖσθ' ἡμῶν τότε. 
- ν ΕΩ - Ἅ , 

ΕΡ. καὶ τῶν μὲν ἄλλων μοι ϑεῶν ἧττον μέλει" 
1118 

ΚΑ. 
ἐγὼ δ᾽ ἀπόλωλα κἀπιτέτριμμαι. 

σωφρονεῖς. 

ΕΡ, πρότερον γὰρ εἶχον μὲν παρὰ ταῖς παπηλίσι 
πάντ ἀγάϑ᾽ ἕωϑεν εὐϑὺς, οἰνοῦτταν, μέλι, 
ἰσχάδας, δο᾿ εἰχός ἐστιν Ἑρμῆν ἐσϑίειν" 
νυνὶ δὲ πεινῶν ἀναβάδην ἀναπαύομοαι. 

1190 ΚΑ. οὐκοῦν δικαίως, ὅστις ἐποίεις ξημίαν 

1110. ξοχὰ. λεβ. οἵ. 698. Ε΄: 
δάφνην. Ἰδυγιις οὐδὲ, τι ΤΥ τι 
εἴ οἷϊνα, ἴπ ἔτγοπαίριβ βϑδοσδίϊε, 
4086 ἃ Τιδἰϊηῖ5 νεγύεπαθ αἸοιηίῃτγ, 
ν, ϑεόχν. δα Ὑἱγρ. Αδθῃ. 12, 120. 
8]. νεῖῖ, δάφνης κλάδος, νοτύετια. 
ἢ, 1. Ζοϊία ἰαιιτὶ. ἀθ νος. ψαιστὸς 
δοιὰ Ψαιστὸν νἱά. 137., ὉΡῚ ΡῬΥοὸ 
νος. ϑϑηῃογῖὶβ ἱερεῖον δϑὶ ΤΟΥ πΊ86 
γοο. βοῦς. 

1112. ἐπιϑύει Ῥτοὸ ϑύει εβοοὶ- 
Ῥίεραὶ Ἐ., ξεὰ νἱάδίυχσ Πδ8θς νοχ,; 
ΟἿΠῚ ΡΥΟρΡΥΪΘ σϑζεσαΐασ δα λιβανω- 
τὸν, εοἰΐατη 46 χεϊϊαυαΐβ, 4π866 Ηἰὶς 
ΠΟΙ ΘΠΊΟΥΔΠΙΥ, αἰοὶ ΡΟΥ ΖΘ ΠΊΔ. 
π6Ο ἰδηηθη τη 8]6 ΠΟΡΥ. βθοπηαθιιπι 
δ 1οκ. ἴπ Αἀνουβασβ: ἔτι ϑύει. 

1118. τότε, οἷϊπι, αἀπέφα, νἱᾶθ 
ΒΥ. δὰ Τ,γϑϊβίσ, 1023., ΤΉ 6βηι. 18,, 
ὅδοοθβ. Αμπηῃο], Ῥα]αῖ. 8, ρ. 559., 
Ὧ05 δᾶ ϑορῇ. ΕἸ. 954. 

1115. κάπιτ. οἴ. 190. σω φρο- 
νεῖς, 5αρὶδ95 «τὶ ἀα 16 ἴρξο τλ4- 
ξἰβ 4υαπὶ 6 41115 βο]]οϊξιι5 515. 
αἸοΐατη εἰρωνικῶς. 

1116. καπ. οορί5. 
1117. πάντα ἀγαϑὰ πκ5ιωὶ 

ΟἸΊΠ18 ΘΘΠΘΥΪΒ γ65 δογιαο (ν. Πότ. 
Νεροβ Αρββ. 8, 5. εὲ δ] ἱπίευρρ., 
Ἴοπι Κ, δὰ Αοματη. 878.}, οἱδὶ 
ἀεΙ1οδ1]1, τθηδα βθοιηᾶα, πη σΊι6 1 - 
ἴα, ΘΟΥΟηδ8Θ, δὲ απδθοι 116 Ρᾶ- 
Ἰαῖο σιαία ϑιιπὶ δὲ πδχῖας. [56 

1186. πάντ᾽ ἀγ. 5ιιπὲ γεβ ῥσοβϑρο-- 
χαθ.] ἕωϑεν. πιαπι6. 8.: ὁ ἐν. (ἴ6- 
τλ]π]η, 86] ον! οἰνόεις, ἴπ απὸ 
Ἰη 6] Πρ οπ άπ μάζα: να. Βο5. ΕἸ- 
Π|Ρ5. Ρ. 960. 64. ϑομαθῖοσ.). οὕτως 
τὴν ἐν οἴνῳ πεφυραμένην μάξαν. 
τινὲς δὲ εἶδος πλακοῦντος μετ᾽ οἴ- 
γου καὶ μέλιτος γινόμενον. 

1118. τηδ]]ηΔ τηθ]]ΟΥΘ ΠΙΙΠΊΘΙΟ 
ὉὦΨΝ 5-ς - (« “ -} ΄ 

ὁσ Ερμὴν εἶκός ἐστιν ἐσϑίειν. --- 
Ες: ὠἀναβ. ἀναπαύεσθαι: αἰϊοίϊαΣ 
15. 4 αυΐθβοῖξ 5θὶὶ γθοππθῖξ 118, 
πὶ Ρ6αθ5 1 δ] πη}, ΘΕΥΘΙΠῚ., ῬΟΥ- 
Υϑοῖοβ μαρθαῖ;: «ιιὶ ὑθοιστηθὴς 8]- 
ἴεγο ρϑᾶβ ἴπ δ᾽ΐϑσγιιπι Ἰη]θοῖο. οἵ, 
Ἰηΐουρρ. Ῥοϊ]ποῖς δα 8, 90. Πος 
ἔδοουθ βοϊϑηξς βευῦνὶ δἰ Πχ8 Ὠϊπλΐα 
αἰδοιγδαίίοηθ ἀοἔαι] σαί, π6. οὐπτἃ 
ϑύανία Πδηΐ οἱ Ἰηϊατηοοαπῖ, ΜΙ ΕΥ- 
ΟἸΥ]5. ϑυΐθηι οὐαὶ ᾿ὐπϊτι5 οἱ ἔδ-- 
Ταυ]5 ἀθουπ). ἘΝ 51} 1Π6 Υ 8.: 
ἀντὶ τοῦ κάϑημαι πεινῶν. ἄνω, 
φησὶν, ἔχω τοὺς πόδας κοιμώμε- 
ψος" οἱ γὰρ διάκονοι τοὺς πόδας 
ἄνω εἶχον πρὸς τὸ μὴ βαρεῖσϑαι 
ὑπὸ τοῦ δρόμου. 51]. 1,616.: ἤγουν 
ἐπάνω ἔχω τὸν πόδα εἰς τὸν ἄλ- 
λον. 

1190. ἐπ. ξημίαν. ἀντὶ τοῦ 
ἐποίεις ζημιοῦσθαι τοὺς ταῦτα τὰ 
ἀγαϑά σοι παρέχοντας. --- 8. 561]. 
ΘΔ ΡΟμ 65 εἴ οορᾶβ. Ἐπ: ,πθγίέο 
σιώτις Φδμγίδ ἐμὸν ἡμώπι αἰδοογια 
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ἐνίοτε, τοιαῦτ᾽ ἀγάθ᾽ ἔχων. 
ΕῬ. οἴμοι τάλας, 

οἴμοι πλακοῦντος, τοῦ ᾽ν τετράδι πεπεμμένου ... 
ΚΑ. ποϑεῖς τὸν οὐ παρόντα καὶ μάτην καλεῖς. 
ΕΡ. οἴμοι δὲ κωλῆς, ἧς ἐγὼ κατήσϑιον... 

1198 ΚΑ. ἀσκωλίαξ᾽ ἐνταῦϑα πρὸς τὴν αἰϑρίαν. 
ΕΡ. σπλάγχνων τε ϑερμῶν, ὧν ἐγὼ κατήσϑιον... 
ΚΑ. ὀδύνη σε πρὸς τὰ σπλάγχν᾽ ἔοικ ἐπιστρέφειν. 

χιοτιτιμτιφ έαπε ΘΟρΡαΣ ἄαπιπο, {ιιαθ 
ἀαγισι εἰδὲ σμροάϊασιπι οορίαγα }α- 
εογοπὲ. ἸΝΙΘΥΟτΥ 15. ΘΩΪπι οὐαΐ που] 
Ῥτδθβ85 (κερδοος ΑΘΞορ. ἔα. 90.)“ 
πο Οδτοηΐ πᾶθὺ δαἰὶθ οοϊηΐοος: 
Ὡδηὶ αἶα ΡΌΜΙΓΙ ΒΟ θραηΐδ οορδα 
Ῥτορίθγ. δαμϊίθυαια νἱηᾶ οἱ 4118, 
{86 νϑπαθθϑηῦ, ΜΟΥ 15, αὶ 
164 ΠΟΥ ΡῬᾶ55118 δββεὶ 50Π]Π1ς δῦ, 1Ρ56 
αἀἰοϊτανῦ φὰ5 ἀϑῆπηὸ δίΐθοῖββθ. 

1192. ἡ τετρὰς ἐνομίζετο τοῦ 
Ἕρμοῦ" (ἀπᾶθ πᾶμα αιιοαθ 4πᾶτ- 
τὰση περ αομδ 415 ἀἸθ ἃ Νοτοι- 
χίο ἄθῃ οπαϊ ΤΊ τηοπθὺ σ!ν. Β.) 
καὶ καϑ' ἕχαστον μῆνα ταύτῃ τῇ 
ἡμέρᾳ ἀπετίϑεντο (Ξθρομθρδηῖ 41}1- 
φαϊά, ποα ἀβαϊοατθη!) τῷ Ἑρμῇ. 
ἕξω γὰρ, τῶν ἑορτῶν ἱεραί τινες τοῦ 
μηνὸς ἡμέραι νομίξονται ᾿ϑήνησι 
ϑεοῖς τισιν, οἷον νουμηνία καὶ 
ἑβδόμη ᾿πόλλωνι, τετρὰς Ἑρμῇ, καὶ 
ὀγδόη Θησεῖ. ὃ. ὅτ᾽ 7. οὐ]ασααθ 
ἸΠΘη 515. α165. 8ὃρΡ. Δἰμθηη. ϑ58ΟΘΥ͂ 
εγαΐ Αρο]]ηὶ, 6. Πἴδπδθ, 4. Μοτ- 
σασο9 οἱ Ἡθύομ] (ν. ῬΠΙΠΟ ΠΟΥ 
8Ρ. ΡΥΟΟΙ. δὰ Ηδβϊοα. Ἔρφγ. 770.): 
τὰ δοάθῃηι ἐθπροσθ ἀδθδίιν 8}} 115 
ἹΜΜΟΥοασο ρΡ]δοθηΐα, 40 Θ.1Π|; 
ἰδ 18 ΠῚ ΠΙΙΟΥῚ ΡΥΘοϑιάθιι., ΡΥΟρΙ- 
«πηι ἨΔ ΘΥθηΐ. Ὡδ8πὶ οὐρα θθ αι 
(αι Ἠδγοῦ]68: ν. Ἠδδγοῖ. ν. τε- 
τροάδι μέντ᾽ οἴγου) τιαΐτι5. 6556 15ἴ0 
αἴθ. ν. ΡΙαί. ϑγηιροββ. 9, ὅ. ». 
08. 1. 3. τεσραθὶ ιοϑὲ φμαξογηῖο, 
οἱ 4. ἴδ; πλακοῦς ὁ ἔν τετράδι 

πεπεμμένος Ρίαοοπέα 4. πιστιδῖδ οἱμ- 
7μσήιιθ αἰδ “οοέα 7 τ 1188. ναστός 
ευ πεπεμμένος. τ Ἐν ὍΣ, ΤΊ. 

1128. ἐλήφϑη. οὖν τοῦτο εἴς 
παροιμίαν ἐπὶ τῶν μάτην προσδο- 
χκούντων. 8. ΟΥ̓ΘΊΩΘΠΙ 6᾽115 ργο- 
ΝΟΥΣ γϑρϑίτηῦ 80 Ηγ]α, {τιθηὶ 
οὐ Πἤθγοιι 85 αϑϑίθιιθ νοσαγοῦ ποθὴ 

χοάθιιηίθηι, νοχ οαϊῖα 6558 αϊοὶ- 
1ῸΥ ΘΧ δϑίδθγθ, αιι86 ᾿βία οἱ δο- 
ΟἸαπιατοί. νἱᾶρ Αρο]]οά. 1. Ρ. 86. 
οα, Ηδγη. οὖ Ῥδυοθιμοσγαρῆγοξ, 
1ΐοπι ἩΘΥπΙΪ Ὁ} 55. ἃ. 2. Ρ. 75. 

1124. ἧς ρ»το ἣν οοᾶ, Ὥουν,, 
Βϑηΐ]., ΒΥ. οἷο. Ἔν: οἥξλη 6εεξ 
αγηε5 (46ΓΡ ΒμΡῚ, 4πὶ σραεραῖ 
ΜΜγοατῖο. εἰ βἷς ἔθσυθ βοῇ δ. 

1125. ἑορτὴν. ᾿᾿ϑηναῖοι ἦγον 
τὰ ἀσκώλια, ἐν ἡ ἥλλοντο ἐπ 
ἀσκοῖς αἰγείοις εἰς τιμὴν τοῦ Ζιο- 
νύσου. δοκεῖ ὃὲ ἐχϑρὸν εἶναι τῇ 
ἀμπέλῳ τὸ ξῶον. (να. ἀξ πος 
1πᾶο. ᾳὰο5 ἰαπάδηξ, Ηδβυοῆ. ν. 
ἀσκωλιάξειν, ῬοΟΙαΧχ 9, 191., Μειτ- 
δια ἴῃ Οτϑθο. ἔθει οὖ Πρτοὸ (6 
1415 Οταθοούμπηι νν. ᾿“σκώλια οἱ 
᾿Δσκωλιασμός.) -- ἀσκωλίαξε 
δὲ ἀντὶ τοῦ ἄλλου δΐο. 8. 6]. Τοϊὰ, 
πρὸς τ, αἶϑ'ρ. ἐν τῇ εὐδίᾳ. Οἀ- 
γτἱὸ, ἰγθρίάατθ νίάθηβ ᾿Μδυοαγίαπι 
νοι θηΐου σοῃιπιοίιπι, ἀσκωλεά- 
ἕξειν διιηὶ }π8ὲ, ἢ. 6. Ξ6Ἰτατο. ρο- 
τἴπ5. ατιδηι ἀἰδοιγεοὶ απ δῖ 1η-- 
δΆ Πτι5. 

1196. ϑερμῶν, οαἴϊάοτεπε ; 85- 
ΒΘΙΟΥΤΠΙ. 578}. Τιεἰα. τῶν ξώντων. 
Ιεθ 6 ζεύντων. “ οῦτ. 

1197. ἐπὰν γὰρ πνεῦμα δι’ ἐντέ- 
ρων ὑποδύῃ, τὸ τοιοῦτον γίνεται. 
δέον πνεῦμα εἰπεῖν, ὀδύνην εἶπε. 
προὸς τὰ σπλ. δὲ ἀντὶ τοῦ ἐπὶ 
πωλῇ καὶ τοῖς σπλάγχνοις. 8. ρτὸ- 
ῬΥ1: αοίογ 6 αὐ νἱδοοζᾷ υἱαάεέμν 
οοπνοχγέογο. ἀο]ούθπηι νοὶ στρύφους, 
ἐογπιίγια. γ αἰοὶϊδ, ατιὰθ βθηλγα οἱ 
νι ἀθῖιῦ Μογοιτίιδ, Ῥύοπο οοΥ- 
ῬοΥΘ Ἰαποίβαιιθ Ῥυϑο 115 δάϑίδηϑβ, 

τι ἀο]Θηαΐθ5 βοϊθπΐ, βϑα οἰΐδπι 1111, 
4 ἰουπαϊηῖθιι8 ΑΡΕΘ απιῖτι : ν6] 
ὀδύνη 515: 1} οδὲ ἕαπλθαι, ατιᾶ οχτις- 
οἰαίαην ἀδθιν δα οχία νἱοϊϊπιᾶ- 
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ΕΡ. οἴμοι δὲ κύλικος ἴδον ἴσῳ κεκραμένης 
ΚΑ. ταύτην ἐπιπιὼν ἀποτρέχων οὐκ ἂν φϑάνοις. 

1180 ΕΡ. ἀρ’ ὠφελήσαις ἄν τι τὸν σαυτοῦ φίλον; 
ΚΑ. εἴ του δέει γ᾽, ὧν δυνατός εἰμί σ᾽ ὠφελεῖν. 
ΕΡ. εἴ μοι πορίσας ἄρτον τιν᾽ εὖ πεπεμμένον 

δοίης καταφαγεῖν καὶ κρέας νεανικὸν, 
ὧν ϑύεϑ᾽ ὑμεῖς ἔνδον. 

ΚΑ. 
3 ᾽ 2 “1 

ἀλλ οὐκ ἕκφορα. 

1185 ΕΡ. καὶ μὴν ὁπύτε τι δκευάριον τοῦ δεσπότου 
ὑφέλοι᾽, ἐγώ σε λανθάνειν ἐποίουν ἀεί. 

ι᾿ 5 ΄ ᾿ ΚΑ. ἐφ᾽ ᾧτε μετέχειν καὐτὸς, ὦ τοιχωρῦχε 
ἧκεν γὰρ ἄν σοι ναστὸς εὖ πεπεμμένος. 

ΥΤὰπι, 6π86 ΠΠΟ ΟἿ ΠΊΘΧΙΠΊΘ 
ΡΙυΐο ἱπππιο]δηΐαῦ Ἰηΐι5 ἴῃ 6ο- 
τΐΟ ΟΒΥΘΙΥ, σΟμνοΥ αἷξ βου- 
ψὩ]05., δααι6 ἀ8 ἸΟηΡΊΏΠΟ ἀρ Ρ6- 
ἴθσθ, δβδιυὰδ 86 58η6 ΟΡ ΒΟΌΣΙΙΙ5 
αἰοία, εὖ πιδχὶπιαᾶπι Ρϑγίθηι ἴῃ 
ϑεβία εὖ δοίϊοῃβθ ροϑβὶΐα, 

1198, ἔσον ἴσῳ. ὕδωρ οἴνῳ. 
8]. Ῥοτν. Πῆογομγίε ροίμ5 αϊοῖίτιν 
ΔΘαι8115 νἱηὶ οἵ δαιιαθ σταϊχέισα, 
οἴπὶ ΡΙΘΥΠΤη ατ16. Ό]115 486 αιιδ πὶ 
νἱηὶ Ἰηδπηθγθ βο]ογοηί. νἱ]αά, 
Αἴμθη. 10. Ρ. 4ά96., ἘπιΞία!ῃ. δὰ 
Ο ἀγ55. 1. Ρ. 1624,, ὅΡ. δὰ (81Π[1π|. 
ἢ. ἴῃ Ῥα]]δὰ, 46. Ε' 80. εὲ Ῥμᾶοτο. 

1199. δο (ροσι]ο) ῥἀαμδέο αα 6χ- 
τα {{|ὰὼ οοἴωα αμΐωρο. οἴ. 481., 870. 

1180. τὸν σ. φίλον. πολλαὶ 
τέχναι ἀνάκεινται τῷ ἙἭ, ρμῇ, ὧν 
ἐστι καὶ ἡ τῶν κλεπτῶν ἐπεὶ δὲ 
καὶ οἱ ϑεράποντες κλέπται, τούτου 
ἕνεκα φίλον ἑαυτὸν Καρίωνι λέγει. 
5. 1,ε14, 

1158. νεανιπὸν, ἵπιροπ8.. ποία 
χηθίθρμοσα, πὶ Αἴμεη. 4, 91. λο- 
πὰς νεανικὴ , ἔπιροτι5 ραέΐπα. κρέας» 
7πὐϑέμπε οαγπίδ. αὐ Ἀαη. 515. κρέα 
εἴχοσι, 90 ἔγιισία σαυπὶβ εἴο. 8 ΚΑ. 
, 1184. ἔκφορ ἅ ἐστι ταῦτα. ὡς 
ἐνίαις ϑυσίαις λεγομένου τούτου, 
πα! 5, 1η16]]Πσίτιν 1ἃ σθηιῖ5 56- 
ΟΥ̓ ΟοΥππι., ἀιοΥι ρϑγΐε5 ἀοηοῸ 
νῈ] δθάϊθιις ϑδϑουὶς δἴδευγί οἰὰπι 
ΑἸΠΙδαι6 ΟΠ ΠἰσαΥ ποίαα ογαῦ: 
ν Ιιξ. ΠΟΠΠ Παιδὶ σοτίθ, Ν᾽ βίαθ 
ξαοίεραμηι. Ηδϑυοι. : ̓Εστίᾳ ϑυόμε- 
ναι ἠἡσάν τινες ϑυσίαι, ἀφ᾽ ὧν 

οὐχ οἷόν τε ἣν μεταδοῦναι ἢ ἐξε- 
νεγχεῖν. ϑιιίΐάας : Ἑστίᾳ ϑύομεν" 
ἐφ᾽ ὧν οὐκ ἀποφέρονται ἀπὸ τῆς 
ϑυσίας, Ὦ. 6. (6 τὶς αἀἰοίέωγ,) φιΐ 
γιάμαῖ ἀοπιῖτε αμξοτατιέ δα δαοτγίγοϊο, 
ἘΠΡΒσοη. Οοχῖοιβ Αἴποη. 9., 6, 
ϑομννείση. ἐ. 8. Ρ. 402.: πέμπτην 
ἔϑυον ἡμέραν οἱ Τήνιοι Πολιοὶ 
γέροντες. πλοῦν πολὺν πεπλευπό- 
τὲς, Λεπτὸν ἔριφον καὶ μικρόν 
οὐκ ἦν ἐκφορά. (Ρογϑοπ. δὰ Τοιρ. 
Ρ.-. 499. οὐκ ἦν ἐκφορὰ Δύκῳ κρε- 
ὧν τότ΄, υνὶ Μϑ8. Μευκῷ, Τοαρ. 
Αύκῳ. ἀΘ ἐκφορὰ εὐ ἔκφορος, ἐἀβ 
4αῖρ5. 8. οἱ ᾿πίθυρρ., νἱα, ψδῖοκ, 

δα ΗἸΡΡΟΙ. 294. εὐ δἀβ ἔκφορος 
Τα]αη. ΕρΊϑιῦ, 94. ἔπ. Ἑ Τοῦτ.) Ε 
Βε. οὲ Η. σοπβθηΐδῃθιι δϑὶ 1η16]- 
ΠΠΡῚ βϑούμππι δοβδίδθ ζαοίιπὶ ΡΥῸ- 
Ῥίογεα, 4ιοα ἴδπὶ ἰηϊγοαιιοῖι5 
ῬΙαΐα5. δϑὲ ἴῃ ἀομαιιπι ΟΠ ΥΘΠΊΥ]1, 
οἱ ἴῃ 6]115 ἕδη] ϑηι τϑοθρίϊι5. να 6 
ὨϊοάοΥ. 810. 5, 68.) 05 δᾶ Ἐμυὶρ. 
Απάγτοπι. 57. 

1186. ὑφ. ἔκλεπτες. 51. 1,614, 
δωδαμοοῦαϑ. 

1138. ἧκεν ἄν. ἤλϑεν. 51.1.61. 
εἰδὲ φυοχιίσο δοϊοναέ. οἵ, 978., 1189. 
Ἐν: ναστὸς νΕ] οβὲ Ζίδωπι5, 7ατγέμωπι, 
4οὸ πιρθδηΐαῦ 1 ΒΘΟΥΠΟΙ5: (ν. 
Ἡδβυοι. ν. ναστός) γν6] ρ]αοσεπέας 
βέπιωδ, (εξ, Ῥμοῖ. 16χ. Ρ. 9210. Β.) 
αγίαθ μυὶς ραδϑὶβ αἰϊίδφμθ ἔμ) 
ϑεπογὶς σοτιαϊπιοτιέϊδ, αὖ ἢ, 1, τ, 
ΑἸΠΘη. 14, 14. ν. 646., Εΐγῃ. ν. 
ναστὸς, «ἱ ἀογῖναὶ ἀπὸ τοῦ νάσ- 
σεσϑαι. (α νάω ἀδάιιχὶ Η. ἴπ 1.6 π- 
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ΕΡ. ἔπειτα τοῦτόν γ᾽ αὐτὸς ἂν κατήσϑιες. 
1140 Κα. οὐ γὰρ μετεῖχες τὰς ἴσας πληγὰς ἐμοὶ, 

ὁπότε τι ληφϑείην πανουργήσας ἐγώ. 
ΕΡ. μὴ μνησικακήσῃς,, εἰ σὺ Φυλὴν κατέλαβες. 

ἀλλὰ ξύνοικον, πρὸς ϑεῶν, δέξασϑέ με. 
“᾿ 

ΚΑ. ἔπειτ᾽ ἀπολιπὼν τοὺς ϑεοὺς ἐνθάδε μενεῖς; 

114 ΕΡ. τὰ γὰρ παρ᾽ ὑμῖν ἐστὶ βελτίω πολύ. 
ΚΖ. τί δέ; ταὐτομολεῖν ἀστεῖον εἶναί σοι δοκεῖ; 
ΕΡ. πατρὶς γὰρ ἐστὶ πᾶσ᾽, ἵν᾽ ἂν πράττῃ τὶς εὖ. 
ΚΑ. τί δῆτ᾽ ἂν εἴης ὄφελος ἡμῖν ἐνθάδ᾽ ὦν. 
ΕΡ. 

ὩΘΡΙΪΣ 16χ. δἴγπι, Ρ. 445. οἄτι, 2. Β.) 
δ]. νϑῖϊ, νάσσω, ξαγοῖο. 

1149. εἰ -- κατέλαβες. ὅτι 
μετὰ τὸ κατελθεῖν τοὺς μετὰ Θρα- 
συβούλον Φυλὴν καταλαβόντας, καὶ 
νικήσαντας ἐν Πειραιεῖ τοὺς Τριά- 
κοντα, ψηφίσασϑαι ἔδοξε, μὴ μνησι- 
κακῆσαι ἀλλήλοις καϑάπαξ τοὺς 
πολίτας. --- Φυλὴν δὲ τὸν δῆμον, 
ἀφ᾽ οὗ Φυλάσιος, 85. Βαδρίοϊξ τα8 
ΤΠ σΆσΎ 1}. 41 οσοιραΐία ῬΉΥ]8 
(σαβίθ]]9 πιιη} ]5ϑῖπιο ἴῃ Αἰἐϊο8) 
Ταϊι ἔθος γϑοαὺροσαπᾶδθ ΠΡ οτ- 
ταῖϊθ. 8 Σιϑοθαδοηη 5 οἱ 90 ἐγ- 
ΤΑΙ ῺἶΪ5 ΟΡῬΥΘ55846, πος ποῖ] ἴῃ 8, 
1. ΟἸγπιρ. 94. δῆπο αἰΐθπι βθαα. 
γα Θν]). ΘΠ δι ἔπι χϑϑυϊεαἰτι5 
1 ὈΥθθηὶ οὐ ἀμνηστία Ξαποῖΐα, --- 
Ῥοΐαβὶ πἰπα οοΟΠ]ρὶ ἰρηλριιβ., απιοὸ 
δοία δδὲ ΡῬΙπῖιβ ῬΥΙΟΥ,, 5. 501]. δῃ- 
16 γϑαϊΐζαπι Τ᾿ ΠΥΑσΎ θα] 1 ἀηπο, αιιοα 
ἐδπιριις Ἰποαϊδ τὲ 1. ΟἸνΏρ, 98. 
((πιὸ ἴῃ 92,4. : νἱᾶ, ἀπποῖ, δα 115.) 
-- (6 Φυλῇ Ῥοῦτο νἱᾶθ χιιαθ μ8- 
Ῥϑηΐ δι1α. ἴῃ δὰ νοοθ εὐ ἴῃ φύλ- 
ἄρχος, Ηδτροογϑῖ. ἴῃ Φυλὴς 1Β᾽ατιθ 
Ἰηϊουρυ. --- Ε μά. φυδθίθσθα ὧδ 
μ15 τορι βαϑὶϊβ σοηἕουυϊ Ἰπροπὶ 
Χοπορὰ, Ηδ]]. 9, 4, 48.. ΝΝροΐδπι 
ὙΠΥΆΘΥΡ. 2. 8., εὖ 101 Βοβϊιπι, 
ἹΜαγδῖιπι Υ'. Τ,. 9, 15. ---- (Οοπι- 
Ῥᾶγαὶ Ἰοιταυ ΝΜ ΥουΥ 1115 ΟΔΥΙΟΠ ΠῚ 
οἵ ΤἬγΘΘν]) 10. δ σι6 δἱζ 
ῬΆ νη οσσιιραᾶς56, ᾿. 6, μοϊθῃΐθπι, 
αἰνιῖθηι ἔαοϊιηϊι ο55θ: εθὰ θη 
ἴσα πϊοηθὲ. ὯΘ. ὨΙΘΠΊΟΥ διξ ἴπ- 
Ἰπυ]αγ. αἰτὰβ ἴρεθ οἱ ΠΡΟΣ 
ῬΔΕΡΘΙῚ Τηλ]ΟΥ "6 15 Τὶ δἰ μα ἰεν 

παρὰ τὴν ϑύραν Στροφαῖον ἔδούσασθϑ᾽ ἐμέ. 

5.: τὸ δὲ εἰ σὺ Φυλὴν κατε. 
ἀντὶ τοῦ εἰ ἐπλούτησας, δἰ μέγας 
γέγονας. 

1144. ἔπειτ᾽. οἵ, 45., 79.. εἴο: 

1146. ἀστ. πεπαιδευμένον 5]. 
Ῥασΐβ. φρόνιμον, καλόν. 5]. Τιεἰά. 
χαρίεν. 5]. Ῥοῦν. εἀἰχϑαπιπιγ νοὶ 
ἀοφέωτπ. ο55.: ἤ αϑὉ ἰἰδογζιίαιι-- 

ξεπ, αἰμιξὲ αἷτ ἀτεὶρ ἀα5 Ζιῳ δοῖσι 3 
τ] πὶ Ρχοραπιοάιϊπι: ἤἔξζα5 πότ᾽ 
ἰομ} αἷδο ἀα5 ἔὐορδοτίαμίεπ πιαοδὲ 
αἰν δραδε9 

1147. Πὶς νούϑιι ΤΎΒΡΊΟΙΠΊ 16- 
δοῖὶο φαΐ οὐ Επτίριάθαπι βρίγαῖ; 
οὐϊ ΡΙαπθ οοΠΡΥ μα 1118 Τ᾽ ΘΙΙΟΥῚ νῸΧ 
8 ΟΙο. πιεπιογαΐα ΤαΞο, 5, 97. ρα- 
ἐγία δὲ, μϑὲοιτσιψιθ 6δὲ δεπο εἴς. Η., 
αὶ δὲ οοπιραζαὶ ΟνἹᾶ, Ἐδϑβῖ, 1, 
403. (Οπεῖα δοίμπι ζοτεὶ ραΐτίᾳ 688, 
μὲ ρίδοίδιι5. ἀθφιοτγ.) 

1148, ὄ φ.. δι, Ὁ11115. 610 58::- 
ἰογ αἰοίαπι,, πιὸ ππομππῖ Ε᾿, 

1149. ἔαοθεῖϊθ ναῦῖα Μοσοιτι 
ΟΟΡΠΟΠΪη8 ῬΘΥσθηβθητατ, ΦΑ 

Στροῳ. ἐπὶ ἀποτροπῇ τῶν ἂλ- 
λων κλεπτῶν. στροφαῖος παρὼ τὸ 
στρέφεσϑαι καὶ πανουργεῖν. ---- Εἰ: 
στροφαῖος αἸοῖίιγ, παδίθηιβ δἰδὲ 
Ῥγορίθυ Ἰδηϊαιμ 84 σαΥαϊηθ8. (δὶ 
ΘηἾη] στροφεῖς νοσδηϊιν) δα δθ]- 
δοπᾶος ἔϊιγθβ. ν. ἤδβυομ. ἢ. ν, δὲ 
Ῥιιοῦ. Ιθχ. μ. 401. Β.) ρΡοΐογαὶ 
οἰΐαπι Πυλαῖος ἀἴοϊ; 568 μοί 1]- 
Ἰπἃ μού ββδίπιαπι ποθ 1618, ἐξ 
Οαγϊοιΐϊ δη58πὶ δα Ἰοσαμᾶππι ἀ8- 
γϑὶ: π8πὶ στροφαῖος Θἰΐϑι ψεγδίε-- 
ἐώπὲ δ᾽ δ αἰζ οαΐ. 
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ΕΡ. ἀλλ᾽ Ἐμπολαῖον. 
ΚΑ. 

85 

4480 ΚΑ. Στροφαῖον; ἀλλ᾿ οὐκ ἔργον ἔστ᾽ οὐδὲν στροφῶν. 

κ »" - 

ἀλλὰ πλουτοῦμεν" τί οὖν 
“Ἑρμῆν παλιγκάπηλον ἡμᾶς δεῖ τρέφειν; 

ἘΡ. ἀλλὰ ΖἜόλιον τοίνυν. 

ΚΑ. ΖΔόλιον; ἥκιστά γε" 

οὐ γὰρ δόλου νῦν ἔργον, ἀλλ᾽ ἁπλῶν τρύπον. 
1165 ΕΡ. ἀλλ Ἡγεμόνιον. 

ΚΑ. ἀλλ᾽ ὁ ϑεὸς ἤδη βλέπει, 
ὥσϑ᾽ ἡγεμόνος οὐδὲν δεησόμεσϑ᾽ ἔτι. 

ΕΡ. ᾿Εναγώνιος τοίνυν ἔσομαι. καὶ τί ἔτ᾽ ἐρεῖς; 
Πλούτῳ γάρ ἔστι τοῦτο συμφορῶώτατον, 
ποιεῖν ἀγῶνας μουσικοὺς καὶ γυμνικούς. 

4160 ΚΑ. ὡς ἀγαϑόν ἐστ᾽ ἐπωνυμίας πολλὰς ἔχειν" 
οὗτος γὰρ ἐξεύρηχεν αὑτῷ βιότιον. 

Ω κῷ, “ " 

οὐχ ἕτος ἅπαντες οἵ 

1150. οὐκ ἔργον ἐστ), πιΐλ1] οριις 
εδὲ, τῷ 1154, στροφῶν {αϊϊ]αοῖα-- 
γωπι. Ἐ, Ἐ,, 

1151, 9. Ἔμπ. πραγματευτὴν, ἢ 
ἐγοραῖον, καὶ τὴς καπηλείας προε- 
στώτα. (πιεγοαξμγαθ Ρταεδίάσπει, τι6- 
ξοέΐαΐοτεπι [561]. ἱδρύσασϑέ με.] οἔ, 
5Ρ. εὐ ἱπΐευρρ.) --- πωαλιγκάπη" 
λος ὁ ἀπὸ τοῦ ἐμπόρου ἀγορά- 
ἕξων καὶ πωλῶν. Ἐ, ὃ. δογαΐάμε ργο- 
Ῥοΐα, 56ῖι πιατισὸ- ὅΡ. 

1154. ἔργον. χρεία ἐστὶν ἡ εἴν. 
ὧἀπλ. τρ. ἀδολιεύτων ἡϑῶν. 61. 
1614. ἐπεοργίεαείς, Παοὶ. τὰ τῶν 
ἠθῶν ἁπλᾶ καὶ ἐπίβουλα ορρο- 
τ Τα ΤΠ ΘΥ 56 8Ρ. ΤΉΘΟΡΙΓ. ΟΠ δΥ. 
1, 4,. υνἱῈ Εν αηποῖανε. 

1155. ἡγεμόνιος ἀϊςεμαΐαν ΝΜοΥο.; 
αιαΐθηιι5 οὐθαθρδίηυ 6556 ν] 8 ΠΟ - 
Ξίσϑη α5 ρυδοξζεοῖι : 14 αιιοά Ἰρδῖτι5 
Οδυϊοηΐβ σουρθα ἀοοθηΐ: αἱξ θη ἵστη, 
Ρ]υΐο, ουϊ λ]υηηΐπα οΘΟὨ]οτιι πὶ τ6-- 
δἰΠτΐα δἴηδ, ΠΟ Ορτ5 6556 δη1- 
Ῥ]ΐ5. ἄμοθ νΐαθ, βαηᾶθηὶ ΟΡ οδι- 
58 οἴΐδηχ ἐνόδιος ἀϊσοθαίαν, ν. 
ὙΠδοογ. 1ὰ, 95, 8. εὲ Οοτγηῖι. Ν. 
Ὦ. ο. 16. --- Ε᾿ 

1157. Ἔ ν αγ. ἐπιστάτης τῶν ἀγώ- 
νῶν καὶ πανηγύρεων. 51, 1,614. 
ἐναγώνιος, δσοπιπι ἀρ, γοιξ, ργδο- 

δικάξοντες ϑαμα 

565. οἵτπὶ ἴῃ ΟΥ̓ΡΉ]οἷ5, ἔπτὶ ἃ Ῥιπ- 
ἄδγο παι εϑθηιϊθὶ ἀϊοιΐαῦ Νίοσσ., 
αἴ Ῥγίμ. 9, 18. ἐναγώνιος Ἑ μᾶς 
εὐ [Ιβἔμπι. 1, 85. ἀγώνιος Ἑρμᾶς. 
-- τπᾶϑ 115 ἀοἱ ᾿Εναγωνίου ἀταηϊ 
ἴῃ ἱπρυθββιι ββα! ΟἸ νη ρί οἱ Ροϑβί- 
ἴδτι Ζιιῖϊδδα ἰγϑαὶϊς Ῥαδιιβαη. 5, Ρ. 
814. --- ϑρ. --- καὶ --- ἐρεῖς ; 1. 6. 
τί χαὶ ἔτι ἐρεῖς: φωϊὰ ἐείαπετεέπ 
εἰἰοο5 9 Ῥοββὶβ οἰϊδχ καί τὶ ἔτ᾽ 
ἐρεῖς; πηπὶ φωΐα φειίατπτιίπε αἶσθδ ἢ 

1158. 56αιι. 1116 σουίαπιῖπα Αἰ]ι6- 
γἷδ δάογα (ποιεῖν) ἀβρβρϑηξ οἶνεβ8 
ΑἸ 5βῖπιῖ : Ὡδπὶ ἔδοι τα ἰδ] 
βαμχττηι Ρυιϊαραΐιν ἔγιιοῖι5. αἷν1-- 
τἰάυι. ν. Οἷο. ἀθ ΟἿ, 2, 16. (φιιαη- 
«δι ΟἸσΘΥΟμ6. ΠΟ ργορδηΐθ, εἴ 
χπομθῦ ἢ.) ἀπᾶθ Νίογο, : Πλούτῳ 
ἐστὶ τοῦτο συμῳφ., ἴι. 6. πιαχί πιθ 
σοπνθηϊῦ, πιαχίηνθ εἰθοοῖ, Ἐκ σὺ αὶ φ. 
λίαν συμφέρον. 5]. 1ιεἰά, ἀρμο- 
δεώτατον. 5]. Τ)οΥν. 

1161. ἐξεύρ. τϑρουῖδ, πϑοίτιβ 
εβί. 6]. θοτν. Γοἱα, βεότεον. μι- 
ἀρὰν ξωήν. νἱοξίτι ἐδγεῖίσπεγ τὸς αὐ 
σἱέαπε τιθοθδδαγίαδ. Ἐ, Ἐ΄ς 

1162, 8. ἐτός. μάτην. 51]. Ποτν. 
Ἅ αἰ ἃ δεῖ νοσδῦὺ, Αἰξ., αἰ ϑαμινὰ 
292., ΞἸσηΠσθὴ5 1, 4, πυκνῶς, 
ϑάερθ,γ αϑοίάμδ, ϑέπιρογ, ν. ΜΙ ΟΘΥῚ5 
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σπεύδουσιν ἐν πολλοῖς γεγράφϑαι γράμμασιν. 

καὶ πλῦνὲέ γε 
αὐτὸς προσελϑῶν πρὸς τὸ φρέαρ τὰς κοιλίας, 

τίς ἂν φράσειε ποῦ ᾽στι Χρεμύλος μοι σαφῶς; 

τί γὰρ ἄλλ᾽ ἢ κακῶς; 
ἀφ᾽ οὗ γὰρ ὁ Πλοῦτος οὗτος ἤρξατο βλέπειν, 
.} ; 7 ς Α - - Ἁ 3 937 

ἀπολῶλ ὑπὸ λιμοῦ" καταφαγεῖν γὰρ οὐκ ἔχω, 

τίνος οὕνεκα; 

Φ86 

ΕΡ. οὐκοῦν ἐπὶ τούτοις εἰσίω; 
ΚΑ. 

1166 
ἵν εὐθέως διακονικὸς εἶναι δοχῇς. 

ΤΕ. 

ΧΡ. τί δ᾽ ἐστὶν, ὦ βέλτιστε: 
1Ε. 

1110 
καὶ ταῦτα τοῦ Σωτῆρος ἱερεὺς ὧν Διός. 

ΧΡ. ἡ δ᾽ αἰτία τίς ἐστιν, ὦ πρὸς τῶν ϑεῶν; 
ΙΕ. ϑύειν ἔτ᾽ οὐδεὶς ἀξιοῖ, 
ἌΡ, 

ΤΕ. ὅτι πάντες εἰσὶ πλούσιοι. καίτοι τότε, 
ὅτ᾽ εἶχον οὐδὲν, ὁ μὲν ὧν ἥκων ξμπορος 417 
ἔϑυσεν ἵερεῖόν τι σωθεὶς, ὁ δέ τις ἂν 
δίκην ἀποφυγών" ὁ δ᾽ ἂν ἐκαλλιερεῖτό τις, 
κἀμέ γ᾽ ἐκάλει τὸν ἱερέα" νῦν δ᾽ οὐδὲ εἷς 

Ρ. 188, οἱ 814. ῃ. ν. σπεύδειν 
ῬΥορΥ. δϑὲ μεϑεϊτιατθ, ἀθῖπαβ ἀσότα 
αἰϊφωϊα 5), δέμάοτε ᾳαοα ἔθυθ σπου- 
δάζειν ἀϊοϊίαν, γράμματα Ἰπῖ6]- 
ἸΙρεπᾶα 6556 νἹαθηΐαῦ αἰδα, Ὦ. 6. 
Ἰηαῖοοβ., σδίϑ]οσοβ., ἡμαάϊοιτι. ὩΔΠῚ 
«πἰ8 ΑἸΠΘΩΙβ ουϑηδ πη] 18 πα 1οῖ8, 
δγαμΐ οὐδ ᾿λ]ῖα Ἰπαά] οι πὶ 4188. 
«πὶ Ἰρίταν 1 δοῖῦ, τὸ ΠΟΠΊΘἢ 5.111} 
χοθύδιιτ 1π πλ]118 Ἰπα] συμ 4108, 15 
σὺ ἡπάθχ σθάθυβ 1 1}1}}}115 1πι6101159 
πὶ νϊοϊαπι 60 σουέϊις ἱπνθηϊαΐ. Εἰ, 

1164. ἐπὶ τούτοις, λαὸς οοπ- 
αϊείοτιο εἰ ἴερος αἰ βἰπι Ἰπἀογιπι 
σΟΥ δ μι ΠῚ 416 ῬΥΆΘ565. --- 816 
καὶ πλῦνὲ γε 8. Ἰ)οῦν. 8 6ὲ 1π:6]- 
1ρὶ ναὶ, 4πᾶπὶ νοσοθπὶ δυο ππ- 
ἐϊι ΘΧρΥΘ551556 σθηβθηάτιβ δὶ, Ἐς ς 

1165. αὐτὸς, ἴρδθ, ποῃ ΡΕΥ 
δἸΐαμη. Ἐν: κοιλέαε βυπὺ ζγέθδεϊ- 
για, χόλικες » τιξ Εστι. 160., ΘΠῚΡΘ 
5.150 Πίγοὶ δὲ δυϊθὶῖϊβ (816.): δἔ 
πλύνειν τὰς κοιλίας Θϑὲ εἶμογε, ΡῈΥ- 
δᾶγτο, ἰητοβιηα, ν. Ηθβυ ον. πλύνει. 

1166. ᾿ἴϊὰ ΒΥ, Τηνδύη. ὮΟΡΥ, 
Ὠϊπα, ἀμέτρως 1|ργὶ εἶναί μοι, 
ααΐα βθοιηαδ νϑυθὶ δεάκοψνος ῥσο- 
αποῖξαγ. δῃϊπ]δαν αυ ε δἐΐατι Ἡ. 

1171. καὶ τ., εἰ φωΐάεπι. τοῦ 
Σὼ -. τοἴ. 878. 

1174. καίτοι; τιαπι. 561]1σθὲ, 
1177. αἱ δίκην διώκων εϑὲ ρεοεῖ- 

ἐογ, δίκην φεύγων ἐδ ὠπᾶδ ροεϊξι, 
ἴα δίκην ἀποφυγὼν αἰοϊξατ, 
ααΐϊ νἹοίου ἀἰβοθϑϑὶβ 6 Ἰπάϊοϊο, 18- 
αἀἸοσιπι βθηΐθηἑ 5 ἀρ ϑοϊαῖιις, νίκην 
νιπήσας ὙΠΘΟΡΙΥ. ΟΠμαγ, 17, 8. --- 
καλλιερεῖσϑαι ε5ὲ Πέαγο. ἢ, 6. 
ΒΔΟΥΙΠΟΙΟ ἔδοϊο ἀθοβ ρίδοδσϑ δὲ νο- 
ἴὰηι ἱπιροίγασθ. ν. ῬΟΙ]αχ 1, 162. ; 
4, 14., εἐὲ. διοῖς. δὰ Ηβχοῦοὶ. Ρ. 
δ68. ΕἼ Ε΄. 

1178. 14 ΒΑΡ ούθ νἱἀρίυῦ Βν., 
ἰδϑοὶθ ΠοΡΥδθο : πθατθ δἰϊίου Π1πηα, 
Ῥδύρεγϑπι νι]σαὶ ΠΡΥῪΣ καὶ μετε- 
κάλει, ἐκάλει, νοοραλαὲς ἐπιυϊέαῦαεξ 
γπ6 δασογάοίοπι ὥουϊδ ϑογναΐοσια αα 
ερμίας δαογιοαίςς. 
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ϑύει τοπαράπαν οὐδὲν, οὐδ᾽ εἰσέρχεται, 
ἣ 3 Ρ , »" Ἵ , 

πλὴν ἀποπατησομενοί γε πλεῖν ἢ μυρίοι. 

ϑάῤῥει" καλῶς ἔσται γὰρ, ἣν ϑεὸς ϑέλῃ" ᾿ 

“ 3 7 , , ’ 

παᾶαντ ἀγαϑὰ τοίνυν λέγεις. 

ἱδουσόμεϑ᾽ οὖν αὐτίκα μάλ --- ἀλλὰ περίμενε --- 

1187. ---- ῬΙΐτς 16τι ἀσαϊοατι {μς 

1180 
ΚΑ. οὔκουν τὰ νομιξόμενα σὺ τούτων λαμβάνεις; 
ΤΕ. τὸν οὖν Δία τὸν Σωτῆρα καὐτός μοι δοχῶ 

χαίρειν ἐάσας ἐνθάδ᾽ αὐτοῦ καταμενεῖν. 

ΧΡ. 

1135 ὁ Ζεὺς ὁ Σωτὴρ γὰρ πάρεστιν ἐνθάδε, 
αὐτόματος ἥκων. 

1Ε. 

ΧΡ. 

τὸν Πλοῦτον, οὗπερ πρότερον ἦν ἱδουμένος, 
τὸν ὀπισϑόδομον ἀεὶ φυλάττων τῆς ϑεοῦ. 

1100 ἀλλ᾽ ἐκδότω τις δεῦρο δᾷδας ἡμμένας, 
ἵν ἔχων προηγῇ τῷ ϑεῷ σύ. 

1179. τὸ παρ. παντελώς. 5]. 
Τ,616. 

1180. «προγῖταῦ βασεγᾶοβ, ἐδηὶ 
νὴϊ6 ἐθηρίππι 10ν]5 Ἠδθοσὶ, τιῦ 
ἴπσοηβ πὰ Πτπᾶο ποη ϑϑουοδη- 
αἱ, Ξθὰ νϑῃΐχῖβ Θχοηθυϑηαὶ οδιιδα 
ἱηρτοαϊαϊιν, “άτιε. 

1181. τὰ νομ. τῶν ἀφοδευμά- 
των παίζων, τοῦτο δὲ δέον εἰπεῖν 
τὸ δέρμα καὶ τὰς κῷλ ἃ ς, 
ἐπειδὴ νόμος ἣν τὰ ὑπολειπόμενα 
τῆς ϑυσίας τὸν ἱερέα λαμβάνειν. 8, 

1189, δοκῶ. νομίζω συμφέρειν. 
81. 1,616, 

1188. χαίρειν ἐάσας. φϑεί- 
ρεσϑαι ἀφείς. 51. ΒΥ. Ποτν. Βεϊα, 
Ἰάεπι ΜΙ πίθσιβ 6558 τηομδὶ χαΐ- 
ρειν φράσαι νεῖ εἰπεῖν ἀρ. Α6]14- 
πὰ Υ, Η. 5, 6.; 14, 80. ε5ϊ. τε- 
γμάίαγε, τι 8Ρ. ῬΙαι. ΑἸοϊρίαΔο εἰ 
ΡΙαῖ, ἀβ Τι6ρρ., τιἜ 1άθπι νἱσ ἀο- 
οἷτι5 δῃηηοΐανι, ῬΙάϊοπεπι ἱ ΤΏ ΡΥ] ΠῚ15 

δα ζουπιι]α ἀο]θοίαυ δηϊπγαάνου- 
ἢ: Ἐ. 

1184. Ῥτοαϊξ 76πὶ 'ρεθ Οὔγθτην- 
115, εἴ βασθυάοίθη ἱπίγοῖγθ Ῥτο- 
ΒΘΥδη θη γοιποὲ νοσρὶβς ἀλλὰ πε- 
ἔμενε. --- ἰογία556 βου θεπάηλ θϑὲ 

ἣν ϑέλῃ ϑεὸς, ιιὶ 8348. 
1185. ὁ Σωτ. ἤγουν ὁ Πλοῦτος. 

8]. 1)ουν. 
1186. πάντ᾽ ἀγ. τ. λέγεις, 

οπησιία {αμδέα τιμπιοία5. οἵ, 1117. 

Θοθθπὶ ἰπ ἰοῦ, 480 διεγαὶ δηϊο 
οοἸ]οσδίμ5, Τα] δἸτπα ατι81ῃ αἰι5}]- 
οεὐϊββδίπηαπι ἔουίτ 86 ΤΠ σα ] ΘΗ 10.785 
οπτθη ἔδοῖὶ! 2 δα ϑιιβύπι ουαξ οδι- 
ἔπγπο 6110 πιιιίαίθθαθ χεῖρ, ἔθ ηὶ- 
Ῥουθι5 ΛΙΠΘΏΙ θη β᾽παπὶι ΔΘΥΔΥ 1 
Ῥδηϊιβηιι86. αἰβϑδιραΐαμη ; ΠΠΠῈΟ 10} 
ὙΘΘΡΊΧΑΥΘ ἰαηΐη, 566 οἱ Ἰδοουὶοςξ 
τον Υα πο ρΙοθατ, Ρα]σα 6 αἰι- 
ἀπππὶ ἐὐγαπηϊᾶθ οἷαυΐ πίθου Οτδο- 
05 ζαγθθϑηΐην, δυριγαταῦ Τα Π6 
Οὐομλῖοιιβ., Ρ]ὔιπ ἴῃ 56 465 ρυῖβεῖ- 
Π85 6556 ΤΕΡΘΥΒΙΥΠΠ1.0 ἸαΘΟΠΙΟ 
ΟἸΥΘΠγ10 βδοθγαοίθηι δα]ιηχῖξ, οἱ 
δα ΡῬοΐθῃ βϑὶ ΠΣ ΠΏ. Ω15 ΘΟ 56- 
ΟΥ̓δῖῖΟ σἱΐθ ργοσδάθγοι, πᾶθοὺ τυοὸ- 
δίθυϊοσβ 6556 ΡΙαι] ἜΈΜΟ Ἰΐψιαοι 
εοἰο. Ἡ. 

1189, ὀπίσω τοῦ νεὼ τῆς καλου- 
μένης πολιάδος ᾿ϑηνᾶς διπλοῦς 
τοῖχος ἔχων Ὅυύραν, ὅπου ἦν ϑη- 
σαυροφυλάκιον . ἐπειδὴ τὰ χρήμα- 
τα ἐν τῷ ὀπισϑοδόμῳ ἀπέκειτο. 
μέσον δέ ἐστι τῆς ἀκροπόλεως, ἔν- 
ἅα ἣν ταμιεῖον, ὔὄπισϑεν τοῦ τῆς 
᾿ϑηνᾶς ναοῦ. τὸν ὁπ. --α ὃ εοὔ. 
τῆς Αϑηνᾶς εἰς, 8. οἴ. ἨδΥροογδί. 
ν. ὁπισϑύδομος, Ἡο5γοὮ., Θ1α, οἷς. 

1190. ἀφάαιιοίμτσιις ἄθιιπι Π1851}8 
οἴη Ροπιρᾷ 1 δΥΟΘμ ἴδοθβ Ρο- 
δο11, Ε ίήῆπε. ἐκ δ ὅτ, εἤεγαι. 
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1Ε. 

δρᾷν ταῦτα χρή. 
ΧΡ. 

ΓΡ. ἐγὼ δὲ τί ποιῶ; 
ἌΡ. 

1195 

ΧΡ, , 

ΑΔΜΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. 

᾿ ν δ τ 
πανυ μὲν ουὐν 

τὸν Πλοῦτον ξξω τις κάλει. 

τὰς χύτρας, αἷς τὸν ϑεὸν 
ἱδουσόμεθα, λαβοῦσ᾽ ἐπὶ 
σεμνῶς" ἔχουσα δ᾽ ἦλθες αὐτὴ ποικίλα. 

ΓΡ. ὧν δ᾽ οὕνεκ ἦλθον... 

τῆς κεφαλῆς φέρε 

πάντα ὅδοι πεπράξεται. 
[γὲ Ἁ ς ; ο᾽ 2 , δ ᾿ 

ἥξει γὰρ ὁ νεανίόσχος ὡς 6 εἰς ἑσπέραν. 
ΓΡ, ἀλλ᾽ εἴ γε μέντοι, νὴ “1, ἐγγυᾷ σύ μοι 

ἥξειν ἐκεῖνον ὡς ἕμ᾽, οἴσω τὰς χύτρας. 
1900 ΚΑ. χαὶ μὴν πολὺ τῶν ἄλλων χυτρῶν τἀναντία 

αὗται ποιοῦσι" ταῖς γὰρ ἄλλαις μὲν χύτραις 

ἣ γραῦς ἔ ἔπεστ᾽ ἀνωτάτω" 
Υ, Ἀ - 

ταύτης δὲ νῦν 

τῆς γραὸς ἐπιπολῆς ἔπεισιν αἷ χύτραι. 
ΧΟ. οὐκ ἔτι τοίνυν γ᾽ εἰχὸς μέλλειν οὐδ᾽ ἡμᾶς, ἀλλ᾽ 

190 εἰς τοὐπισϑεν" 

1199. τὰς χύτρας. ἔθος γὰρ 
ἦν ἐν ταῖς ἱδρύσεσι τῶν ,ἀγαλμά- 
τῶν ὀσπρίων ἑψημένων χύτρας πε- 

ριπομπεύεσϑαι ὑπὸ γυναικῶν ποι- 
κίλως ἠμφιεσμένων, καὶ τούτων 
ἀπήρχοντο χαριστήρια τοῖς ϑεοῖς 
ἀπονέμοντες. ὃ. ΤῊτΟΙΠδτιητιν ο]- 
146. οἵἴπὶ ἰδραμϊηὶριι5 σοοί 5, 4185 
ΠΡΑγΘ βοϊθρϑηΐξ, δἱ δυσογοηὶ οἵ 
ἀεαϊοαγθηΐ γᾶ πὶ 80} δἐδειιϑηα, ἘΠΕ. 
09: ταύτην χύτραις ἱδουτέον. αἱ- 
οαπὲ οἰΐαπὶ μετὰ χυτρῶν ἱδρύειν, 
αὖ ἴῃ Παπαϊαῖθιι5 ΑὙϊδίορῖι. ἰθϑὶθ 
8. εἴα. δρ. οἵ. 668. 

1195. ποιϑ. λείπει τὰ ἱμάτια 
--.- πορφυροῖς γὰρ καὶ ποικίλοις 

ἀναχωρεῖν α. ΑΥΙ5ἴΟΡΗ, 
δεῖ γὰρ κατόπιν τούτοις ἄδοντας 

ἕπεσϑαι. 

ἱματίοις ἐπόμπευον. -- 85. οἔ, 
526. 

1198. νὴ “4έα. υἱγῖϊθ τηδρὶς 
αιιϑ λα ΠΟ ΡΥΘ Ἰα5) ναι άπ. Οιτ. 

1909. ἡ γραῦς ἔπ. ἀν. ἐν τῷ 
ὑπερξεῖν τὰ μαγειρευόμενα ὄσπρια. 
γραῦς γὰρ καλεῖται ὃ ἀφρὸς ὃ ἀνω- 
τάτω: ἢ τὸ πηγνύμενον ἐλαιῶδες 
τῷ ζωμῷ" ἢ ἐπιφάνεια τῆς ἀϑάρης. 
ϑο δὲς [ΘῈ ἤδβθνοῃ., Ἐπιβίδιῃ. δὰ 

Οὔ θθε ὧν Ρ.: 1428., β΄, ν. 1450. 
ἘΝ 1ιβιιβ ΘΥΒΟΥ 1. 

1503. ἹΜοοτῖς γῃ. 168. εα, Ῥίου-- 
5ο.: ἐπεπολῆς᾽ τὸ ἐπάνω, 'άττι-- 
κῶς. 

1505. κατόπιν. οἵ. 1090. εἴο. 



8 »{ὴ - Π 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ ΕΙΡΗΝΗ. 

᾿ ς 
ἔ ̓ ᾿ ᾿ 



ΤΟΥ ἀκ 

1 ἀπ ΟΨΕΑΝ 
Ὕ 



ΤΣ Θ ἜΣ ΤΙΣ; 

ΤΠ; τῷ Πελοποννησιακῷ πολέμῳ κεχμηῶτας τοὺς ᾿Αϑηναί- 
ους καὶ τοὺς σύμπαντας Ἕλληνας ᾿Δἀριστοφάνης ἰδὼν (ἱκανὸς 

γὰρ διϊππεύχει πολεμούντων αὐτῶν χρόνος) τὸ δρᾶμα συνέ- 
γραψε τοῦτο, προτρέπων τὰς πόλεις καταϑέσϑαι μὲν τὴν 

πρὸς αὑτὰς φιλονεικίαν, ὁμόνοιαν δὲ καὶ εἰρήνην ἀντὶ τῆς 
πρότερον ἔχϑρας ἑλέσϑαι. παρεισάγεν τοίνυν γεωργὸν Τρυ- 

« γαῖον τοὔνομα μάλιστα τῆς εἰρήνης ἀνιποιούμενον" ὃς ἀσχάλ- 
λῶν ἐπὶ τῷ πολέμῳ εἰς οὐρανὸν ἀνελθεῖν ἐβουλεύσατο πρὸς 
τὸν Δία, πευσόμενος παρ᾿ αὐτοῦ, δι ἣν αἰτίαν οὕτως ἐκ- 
τρύχει τὰ τῶν Ἑλλήνων πράγματα, τοσοῦτον ποιήσας πόλε- 
μον αὐτοῖς. ὃν δὴ διαποροῦντα, τίνα τρύπον τὴν εἰς οὐρα- 
νὸν πορείαν ποιήσει, παρεισάγει τρέφοντα χάνϑαρον, ὡς 
ἀναπτησόμενον εἰς οὐρανὸν δίὶ αὐτοῦ Βελλεροφόντου δίκην. 
προλογίζουσι δὲ οἵ δύο ϑεράποντες αὐτοῦ, οἷς καὶ ἐκτρέφειν 

προσετέταχτο τὸν χάνϑαρον, δυσφοροῦντες ἐπὶ τοῖς αὐτοῦ 
σιτίοις. ἡ δὲ σκηνὴ τοῦ δράματος ἐκ μέρους μὲν ἐπὶ τῆς 
γῆς") ἐκ μέρους δὲ ἐπὶ τοῦ οὐρανοῦ. ὁ δὲ Χορὸς συνέστη- 

᾿ κεν ἔκ τινων ἀνδρῶν ᾿Δ4ττικῶν γεωργῶν. 
Φέρεται ἐν ταῖς διδασκαλίαις καὶ ἑτέραν δεδιδαχὼς 

ὁμοίως ᾿Δριστοφάνης Εἰρήνην.) ἄδηλον οὖν φησιν 
Ἔρατοσϑένης, πότερον τὴν αὐτὴν ἀνεδίδαξεν, ἢ ἑτέραν 
καϑῆκεν, ἥτις οὐ σώξεται. Κράτης. μέντοι δύο οἶδε 
δράματα, γράφων οὕτως: ἀλλ᾽ οὖν γε ἐν τοῖς 

δ 5Ὰ} ἀἴο δηΐϊθ ἄοπιυπι ΤτΥ- Ξῇ Βαν.: διδασκ. δεδιχ. εἰρ. ὁμ: 
ξ 861. ὁ ᾽4ρ. ΑἸά.: διδ., ὅτε καὶ ἑτέραν 

δεδίδαχεν ὁμ. 
ἜΘ 
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᾿χαρνεῦσιν, 

ΥΠΟΘΕῈΕΣ ΤΌΣ: 

ἢ Βαβυλωνίοις, ἢ ἐν τῇ ἑτέρα 
Εἰρήνῃ" καὶ σποράδην δέ τινὰ ποιήματα παρατίϑεται, 
ἅπερ ἐν τῇ νῦν φερομένῃ οὐκ ἔστιν. ") 

“ Ἐπ Βεισποοὶ Τλθαΐῖγο οΓ. ἔοτπι 
12. Ρ. 1. δόψμις εὐι ἜΣ 6χο67- 
Ρία ον ἤὰς )αδωία ἰοραπίαν ΟΡ. 

989-86... ξωπε ἱπέθργαᾶ ΣῈ: νϑγδα ". 
57 --- 188 

Αοΐὰ εδῇ ἴδε ξ8]}}}18 δππηὸ 18, 
861}}} Ῥεῖορ. ,; 4π6πὶ δ πη ΑΥἹ- 
βἴορ μα μ85. Ἰρ85886 αθβιίρηανη (932.), 
δπηὴο 1. ΟἸγπρ. 90. (πο ΕἸ γίβι, 
παῖ. 419.). «τὰ ΟἸγπρΙδᾶθ πὸ 
Δ᾽ 18}. ἔα] 8}, αιιϑη  ιι πὶ ΒΟΙΠ.115, 
ἀοοιῖ, ΤΟΥ 5115. ΠΥΡΆΠΙ5.7 ΨΘΙῚ5 
ἱπη:1ο ΟΘΙΘΡΥΘΓ5. (Π8ΠῚ ΡΘΥΘΟΥΙΠΟ5 
βρθοΐβοι]ο του Γαῖ55 6 ραϊοι), [ργ88- 
δουὰ πὶ δοοῖοβ, αἱ ἱππὶ {για 
ΒΟΪνογθ δοϊθρθδηΐ, νὰθ 45, βθᾷαιι. 
δ᾽ 46 ἰδηήίρούθ. 8Π1: 762. ξ6α4.] 
ἀγομποπῖθ Αβίυρηο. Ερ ἰθιροῦα 
Αὐμϑηΐθηβθθ, οἰδαιθιιθ ΠΟΏΠΠ]}18 

. 

ϑασθρίϊδ. οὐαπὲ δἀπιοάμπι ΕΠ] οἱ . 
Ῥοῦῖδθ ἸΡΊΤΣ ῬΥοροβιίσ Πᾶς σοΠ}- 
οδὐϊαᾳ δἀθηάδα Τὰ], τὸ ἃ 6 110 ρϑτ- 
δοαιθηᾶο ρμοριΐαγθθ δρϑίγαμπουθι 
εἰ δὰ ρᾶοθὴι γοααθγοῖ τπᾶρὶς Ῥτο- 
ῬΘη505; ατι86 δὲ υἱουουλιι5 οὐ ν]- 
Οὐ5. θά δγαΐ τιϑοθϑϑαχῖα. ἰδ] 
δηΐη, ρΡοβίσιδηι ΒΥΑ5Ι 45 δἰ ΟἸθο, 
4] Ρ8οθι ἱπιροάϊνεγϑηῖ, τη ΤΏ Α- 
οἷα ῬΥόρθ Απιρ]]ρο πα ἅπηὸ 10. 
611 Ῥοῖορ. μϑυϊθύδηῦ, ΑἸ] ΘΏ16η- 
565. οἰ τπορ μετ απ: 1 ἀλοὴα5 
δῸ δημποτσῖπι 1] θγαπδ: Β6]] πὶ ἰὰ- 
τῖθ ἰρθῖιθι ποπάητη Θὐαῦ ΣΕ. 
Ἰη10 ΘΟΥΪΝῚ5 ΘΧαυβοσαῖ, ΠΘΠΊΟσΙδ 
Ἰσπογαῦ, 1ἃ τισαπ6 δὰ ὌΙΪ γπιρ. 99. 
ἃ. 4.., εἶνθ αηΐθ Ομυῖβδ. παῖ. 40ά., 
ἀυταξεθο, 41 [ΠῚ Ἰρδΐιι5. 6111 δὰ- 
ἢ Π 5. “ὃ, 



ΤΑ ΠΟΥ ΦΡΑΦΨΟΣΞΎΓΡΟΣΙ ΣΙ 

ΟΙΚΕΊΑΙ 470 Τρυγαίου. 
ΡΟΣ ΕΘΟΣ, 

ΚΟΡΑ͂Ι, ϑυγατέρες Τρυγαίου. 
ΕΡΜΗΣ. 

ΠΟΖΕΜΟΣ. 
ἘΣ ΘΥΛΤΘΙΕΣ, 

ΧΟΡΟΣ γεωργῶν ᾿ϑιονέων. 
ΤΕΡΟΆΚΏΔΏΗΣ,, μάντις. 
ΖΦ ΡΕΣΙΧΖΝΟΥΡΓΙΟΣΣ. 

ΔΟΦΟΠΟΙΟΣ.. 
ΘΩΡΑΚΟΠΩ ΜΗΣ. 
ΣΙ Δ ΙΓΓΙ ΚΎΠΗΙΣΙ, 
ΚΡΑΝΟΠΟΙΟΣ. 
ΦΌΡΤΟΣ, 
ΠΑΙ͂Σ ΔΑ ΜΑΧΟΎ. 

ΠΑ͂ΙΣ ΚΠΕΩΝΥΜΟΥ. 
ΕΙΡΗΝΗ, ΟΠΩΡΑ͂, ΘΕΩΦΡΙΑ͂, κωφὰ πρύσ- 

ὥπα χορῶν. 



ΟΙΚΕΤΑΙ͂ 4 Υ͂Ο. ΤΡΥΓΑ͂ΙΟΣ. ΚΟΡΑ͂Ι. ΕΡΜΑΣ. 

ΠΟΖΈΕΙΜΟΣ. ΚΥΖΌΙΜΗΟΣ. ΧΟΡΟΣ. 

Ο. 4. ΤΙΣ αἷρε μᾶξαν ὡς τάχιστα κανϑάρῳ. 11 

0. Β. ἰδού. δὸς αὐτῷ, τῷ κάκιστ᾽ ἀπολουμένῳ, 

γεῖς. 1, ἡ εἴσϑεσις τοῦ δράματος 
--. δύο δέ εἶσιν οἰκέται, ὧν ὁ μὲν 
τρέφει τὸν κάνϑαρον, ὁ δὲ ἕτερος 
μάττει. ὁ τρέφων οὖν λέγει τὸ μάτ- 
τοντι. μᾶ ζαν. μᾶξα κυρίως ἡ τροφὴ 
ἡ ἀπὸ γάλακτος καὶ σίτου (ςξ. 8π- 
ποῖ, 8α Ῥ]μΙ, 192. οεἴς,.), παρὰ τὸ 
μάττεσϑαι. προπερισπαστέον δέ. 
καταχρηστικῶς δὲ οὐ τὴν ἐξ ἀλφί- 
των φυρασϑεῖσαν, ἀλλὰ τὸ ἀπο- 
πάτημα ,κλέγει. πίτυρα τέ τινὰ ῥυ- 
παρὰ μάττουσιν οἱ οἰκέται" κόπρον 
γὰρ φυρᾷν ἀδύνατον. -- κάν ϑα- 
ρος δὲ εἶδος ζώου παρὰ τὰς τίλ- 
φας τὸ μέγεϑος. 8. Ατἱβιοιθὶθς 
ΗΪ5:. δηΐπι. 5, 19. εχ ἱπίθυρ. Τηθοῖ. 
Οαζδο: ΠΕ ΡΣ νήγίαθ5., σαϊίο- 
Τσαξ 7απι ΦΟΘΩΤε ΠΟΙ 167: 65 5 Ψ67- 

γυΐδιι5 7πιο ὑονὶδ ἀπὲ λωπιοτιεὶ ογϑω- 
15 βίβτωτσέισ. δοαγαδαοὶ ριἰμίατις 
ἔτι 7ίπιο 7 ψίέθπε αοἰνιιε , σογια τειν 
ΡΕΙ ἀΐοπιθπι 9 Ρατνοϑῷμθ ψνοχγππομῖος 
Ρατίμτιέ, εχ φεῖδι ρδὲ ΡΤΟΟΤΘΑΤΙΣΙΤ, 

ἰαυαἀδηΐιῦ ἃ Β, ἦ(θ οδίμαυὶς εἶνθ 
ΒΟΔΥΆΡΑΘῚ5 δπλῖ5 δα Αγϊϑβίοι, 1, 1. 
ἴοπι. 2. Ρ. 748,, ϑοπηοθίάοσ, δᾶ 
Θαπ θη ἴομι. 8. Ρ. 858., οἱ ἂθ 
Ῥιύἰωϊαγιϊδ.,). αιια}}5. Ηΐο ἸατοΠρίταν, 
(δοαγαδαθμς οορτὶδ ΤΔΠῊ.) βἰηρα]α- 
ἰπϊ Βϑοκηιδημ. δα Αγϊβίοί. α6 
ΤΩΪΓΆ]), διι5 0}, Ρ. 968. --- ἴσο αιῖ- 
ἀθπηὶ βοδυαθαθιιβ οἷσιν ἀββθυν δία 
1π σᾶνθα 86 δίαθιιϊο ᾿πἰὰ5 ἀο- 
πτηι : οἵ, 80, 49. 

Φ, Ἰιρσὶ: Ο. Β. ἐδού. Ο. 4. δὸς --- 
ἀπολουμένῳ. ΘΕ: καὶ --- φάγοι. Ο. 
"Αἱ δὸς .π-- πεπλασμένην. Ο. 8. ἰδοὺ 
μάλ᾽ αὖϑις. Ο. 4. ποῦ γὰρ --- κατέφα- 
γεν ; Ο. Β. μὰ - ποδοῖν. Ο. 4. ἀλλ᾽ 
ὡς --- πυκνάς. 4.86 ταῖΐο αἀἰν!άθη- 
ἀατιιπὶ ῬΘΥΒΟ ΔΎ ῖπ {1181} 51} Ρϑὺ- 
νούβα, 4ἶν]5 [80116 1π16}Π1δ8ὲ. Ὡδπὶ 
4 ΑἰουΥ. μᾶξαν ᾿ϑΐαπι 1551} 508- 
γΆΡαθοὸ,; αι αδὶ αιοα 1άθηι δἰΐθ- 
Υὰπὶ οἰΐϊαπι ΡΥΘΘΌΕΥΘ δᾶπὶ 7πρθαξ 
δηἶπι811. 14 σιοα βππιπὶ ΟἿ οἴτιηι 
δ᾽), 411Ὸὸ ΔΙ ΟΥῚ ππϑηᾶδίο Ὡ1}11 δϑὲ 
αοα ἴρβ8 αϑαὶ 9 σθοῖθ ὅ6 Ποῖ. : ὁ 
μὲν (0. 4.) τρέφει τὸν κάνϑαρον, 
ὁ δὲ ἕτερος (Ο. Β.) μάττει. ΕΥ̓ΒῸ 
ῃθο 114 νεϑῦρα ποῦ γὰρ, ἣν νῦν 
δὴ ἴφερες; δὲ 6δὲ ἐμχισιάία., ψμαπε 
πιοᾶο ργαφῥμδεϊ ἀεαγαναεῦ ΡοΞ- 
βιιηξ 6558 τοῦ οἰκέτου 4, Ἶ). 6. 
6715, 4αὶ 1Ρ56 Ὀυδθθῖῖ οἰ ιῖπν, Ξοα 
ΔΙΤΟΥ 5. βαΐ, τ γϑη 5. δἰΐθυα Υἱχ 
811Αἴὰ μάξα Ἰαηὶ δ᾽ ἑθύαπι Ροϑοΐ. το 
ἄἀδῖο οομβθαιιθη8 δϑξ 7), ΡΥΪΟΥῚ 56 ὺ- 
γψα]ο γηθτιθη 48 6586 ΟΥ̓ΔΙΙΟΠΘΠῚ 
1Π|8πὶ μὰ τὸν «10 οἷς., φαὶρρβ αιιᾶ 
τοϑρομάθιιν δα ῬΥαΘΡ Θββαπι 4116- 
Υἶπι5.. αυυϊοππαιιθ 15 6ϑὲ, πὶ] νογᾶ- 
οἰϊαΐθπι τγαίῦ Ξοϑγαρθαθὶ. Π6Ο 
ΑἸΤα5 ἀτιᾶπι Ἰά θη 1118 ρυτου Ἰοαιῖ- 
τὰν ἰδία ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα νοΥξιι 8.» 
Βἰχιίάθπι 15 θϑὶ, αἱ βασίπαὶ 8}1- 
118] 60 Οἷθο, ατιθπὶ δἰτου οοπίτί- 
νἱῦ, ᾳποὰ ἀξ οἷτο Γδοίαι 1} οι 
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καὶ μήποτ᾽ αὐτῆς μᾶξαν ἡδίω φάγοι. 

οὐ κατέφαγεν; 

δὸς μᾶζαν ἑτέραν ἐξ ὀνίδων πεπλασμένην. 

ἰδοὺ μάλ αὖϑις. ποῦ γὰρ, ἣν νῦν δὴ ἴφερες; 

μὰ τὸν Δ ἀλλ᾽ ἐξαρπάσας 

ὅλην ἐνέχαψε περικυλίσας τοῖν ποδοῖν. 

ἀλλ ὡς τάχιστα τρῖβε πολλὰς καὶ πυκνάς. 

«φιοᾶ γοιϊαασσπι εϑὲ, δὶπθ οδιιβᾶ 
νοῦρα καὶ μήποτ᾽ α. μ. ἡ. φάγοι ἃ 
Ρταθρυθββῖβ βθραυϑηῖιτ,, Αἰ ΤΟΥ] 4116 
ἐὐϊθυιηῖαῦ βοῦνο, οὐ 1΄δπι 51} 
αΥ 5 4116 ΞΘΥΠΊΟἾ5 5Θη5115, Τά Θὴι 
αἰσοσιιθ τη ο]θβῖαθ ορθύαθ ᾿ϑθαάϊιπι 
βἰρηϊποείασ, Ἰρϑϑαιιθ 1η4ο765 11η- 
διιαθ ρύδβοαθ νἱχ εἴ ;6 υἱχ 481- 
ἄθῃι ἴεσαὶ δάδο δρυιρία, α181Ὲ 
Σογοπὶ ᾿ἰσία καὶ μήποτ᾽ εἴς., 51 πο- 
γὰρ ἱπίϊίατη ἐβϑϑηΐ οὐα οἶδ. ἘῈ- 
Το ]]ἶσεθ νἱάθίιν δἀϊξουθβ αἴαιιθ ἴη- 
ἴξδγρρ. νοχ χανϑάρῳ, {πεπὶ 5ἴηι- 
Ρ᾽ΐσεπι ἀαϊίντιπι 1πτε] Πρ  Ύθι τ, Οὐ 
51: ἀδιΐνιις, αὐ] νοσεῖν, ΘΟΠ ΠΊΕ], 
νευράσια αἷρε μάξαν χανϑάρῳ ἀε- 
γποίθηξ ποὺ: αἠεγ ἐμγιπάαπι, μα 
νεσοαξι σοαγαναεμδ. σουῖγα ΕὙ5ΟΠ- 
1ἴπιι5: 4656 πιπιοσο οἠεγ ἀμῖς ἐμ- 
χωπάαπι οαπελμαγο; Μοββῖαβθ: 
ἤαπιρο πατεῖς εἴτιοτι Ἰζἰοϑ5 ἄθπι Κα- 
1}6γ λογ, ηιοὰ δβεοσιπδηΐοθ αἸσθη-- 
ἀππὶ εγας ἢ “δ Κάξεγ. νἱά. 
Μ δι. συ. δύ. ὃ. 887., ὃ. 8392, 8,, 
ἀπηοῖ, -- δού. νοχ οβρεβαϊφηί]8, 
οἴ, Ἀδη. 448., 605. εἴς. 

4. ϑιυΐάας: ὀνίδες" τὰ τῶν ὄνων 
ἀποπατήματα. Β». 

5, 6. 114 Β6,, τηθυϊῖο ρυοραπίθ 
Βγυ. σοδά, πιοπῆοβο: νῦν δ᾽ ἤφε- 
ρες. δῖα, : νῦν δή" ἀρτίως ἢ μι- 
κρὸν ἔμπροσθεν. --- ὅ8.: - ἄλλο 
δὲ φαγεῖν, παὶ ἄλλο καταφα- 
γεῖν. φαγεῖν μὲν γὰρ τὸ τάξει, κα- 
ταφαγεῖν δὲ τὸ ἀϑρόως. τὸ οὖν 
ἀδηφάγον τοῦ ζώου δεικνὺς λέγει. 
(ργορτίῖθ ἰδθθα 6δὸ ἴδηΐῃσι αἰ ε- 
γπῦ μαθο νϑῦρα, ᾳαιοὰ φαγεῖν 
ΒΙὨΙΡΊΙΟΙ ΟΥ οδὶ φάθγθ, ῬΥΘΘΡΟϑἸ[10Π6 
απΐθηι κατὰ νο]ιξ ἀεβουθίζαν δοῖῖοὸ 
εὐἀδπαϊ, αιιοηιαάτηο ἀϊτιπὶ ΘΟ γι μη] 

ἄνδρες κοπρολύγοι, προσλάβεσϑε, πρὸς ϑεῶν, 

εἰ μή με βούλεσθ᾽ ἀποπνιγέντα περιϊδεῖν. 

ἀποαιιθ ἀϊοιηΐ δοϑεσὶ οἱ ἀϊηιχιέθν-- 
65ϑθη, ἀἰχισιεογ 5] σθη οἵ. 138., 
806.) --- μὰ τὸν 4ἰ᾽ ἀλλ᾽, ἵπιο 
ψότο. οἷ. ῬΙαΕ, 22. εἷς; 

7. ἐνέκαψε. ἀερίμεῖἑε, αἰ κά- 
πτειν ἄλφιτα Οοποῖοπ. 688. ἐπέγ- 
καψον Ἰερσίϊαν Εφα. 490., ἀνακά- 
φαι Αἷν. 580.. τὖὸ πιοπιῖρ Β6, οἔ, 
αηηοῖ, δα 14, --- περικυλίσας. 516 
ΒΟΥ Ὶ δοθυιι. (πὸ 5ΟΥΡΙ 71.551} Βοπΐ- 
16}ι5, πϑάιθ δἰϊΐευ Βυμηοκι Μ8, 
εἰ ΠΡΥῚ Ταγθση,) ἴῃ Β. περικυκλί- 
σας, ἴπ Α. περικυλλίσσας. ΒΓ. 5.: 
περικυκλίσας. περιειλήσας καὶ 
περισυρίσας. ἔϑος δὲ τοῖς κανϑάροις 
τὰς ὀνίδας παρακυλίειν. (το περε- 
χυλίειν. ᾿ὰ5. ργϑϑροβιίῖ. σοηξιπαὶ 
5Ο]οΥο τιοπϑὲ ϑομᾶξοτν. ΜΕ]6:. οὐἱῖ. 
1, 1, 95. οἵ, Βδη, 967., 1007.) -- 
9, 10. κοπρολόγοι. τοῦτο ἢ 

πρὸς τοὺς ῥήτορας ἀποτείνεται 
(ἔοτι. ἀποτείνει), διαβάλλων αὖ- 
τοὺς ὡς μυσαροὺς καὶ λοιδόρους 
(ῃος γϑοίπιβ), ἢ τοὺς συνεργοὺς 
τῶν ὑμοδούλων εἰς ἐπικουρίαν 
καλεῖ. προσλάβ. βοηϑήσατε. συν- 
ἔχει γὰρ τῇ μιᾷ τὴν ῥῖνα, τῇ δὲ 
ἑτέρᾳ μάττει. ζητεῖ οὖν τοὺς δια- 
δεξομένους. ἀποπνιγέντα. ἀπο- 
χλειομένων τῶν ῥινῶν τῇ ϑλίψει 
τῶν δακτύλων. ἀνάγκη στενοχω- 
ρουμένου τοῦ πνεύματος πνίγεσδγλαι 
αὐτόν. 8. περιϊδεῖν. οοῃΐογξ 
Βε. οπς. 370., 1045., 1063. 1ά6ηι- 
416 εἰρηϊδοατα πομπεῦ περιορᾷν, 
ἴῃ ζαΐαγο δυΐθι τ} ΟὝΆ 6005 νεῦ- 
Ρο περιόψεσθαι, τις ΑΟΠαΥη. 55., 
ΝΡ, 194., ὙΠοϑ. 705. Β.: 861]. 
Ἠΐβ νευθὶβ ἀδϑρίοίθηαι, πϑρ]ροπαὶ, 
ὩΟῚ Οἰγα πα], ποίΐο 1πθϑὲ, ἀ6 περεΐ- 
δεῖν να. Τνν. Μ|Π56. οΥ̓, Ρ. 265. 
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Ο. 4. ἑτέραν, ἑτέραν δὸς παιδὸς ἡταιρηκότος" 
τετριμμένης γάρ φησιν ἐπιϑυμεῖν. 

Ο. Β. ἰδού. --- 

ἑνὸς μὲν, ὦνδρες, ἀπολελῦσθϑαί μοι δοχῶ" 
οὐδεὶς γὰρ ἂν φαίη “4 

μὲ μάττοντ᾽ ἐσθίειν. 
15 Ο. Δ. αἰβοῖ, φέρ᾽ ἄλλην χἀτέραν μοι, χἀτέραν, 

καὶ τρῖβ᾽ ἑτέρας γε. 
0. 8. ὦ τὸν ᾿Ζπόλλω ᾽γὼ μὲν οὔκ᾽ 

ς Α “ΓΑ οὉ 2 “,ν 8ι τὸ Ω - 3 , 
οὐ γὰρ ξῦ᾽ οἷος τ ξίμ υπερέχειν τῆς ἀντλίας. 

ἌΝ ἴα », 9 ΕΠ ᾿ . ᾽ , 
αὐτὴν ἀρ οἴσω προσλαβὼν τὴν αντλίαν. 

Ο. 4. νὴ τὸν 417 ἐς Κόρακάς γε, καὶ σαυτόν γε πρός, 
200.8Β. ὑμῶν δὲ γ᾽ εἴ τις οἶδέ μοι κατειπάτω, 

“1: ὃς ἐρᾶν. οἵ ̓ἀττικοὶ καὶ ἐπὶ 
πολλοῦ λέγουσιν ἑτέραν, ἡμεῖς δὲ 
ἐπὶ δευτέρας μόνης. ἐπὶ τρίτης οὖν 
ἑτέρας είπεν. ὅλως δὲ ἢ ,παρατε- 
τηρημένη ἐπί τε τοῦ ξσέρου παὶ 
ἄλλου διαφορὰ παρ’ ᾿ἀττικοῖς οὐκ 
ἔστιν. ἡταιρ. ἐπειδὴ ἐκείνων. δο- 
κεῖ ἡ κόπρος τετρίφϑαι, αἷς ἥται- 
ρησότων. ἐκ δὲ τοῦ ἑτοίμου προσε- 
νεγκεῖν διοβάλλει τοὺς ᾿᾿ϑηναίους, 
ὡς καὶ ποιοῦντας τὰ τοιαῦτα καὶ 
πάσχοντας. 8. ἕτέ ἔραν. μᾶζαν. οχ- 
ΟΥ̓ΘΠΙθ ἰού Ριιοσϊ. φησὶν ἐπι- 
δυμεῖν, 856 ἀρρείβθυβ εἰσηϊποαῖ 
Ξοδγαθδειβ. Ε Β. οἵ, 699. 

13. το φμίάοπε ΟΥ̓ΤΑΊΠΘ.,), Ο ὙἱΓὶν 
δοϊμι5 πεῖλῖ νἱάθοτ. Βε, 

14. οὐ γὰρ ἄν τις ὑποπτεύσειε 
διὰ τὸ φύρειν ἐμὲξ ἤδη καὶ τὴν 
κόπρον ἐσθίειν. - εἰώϑασι γὰρ 
ἅμα τῷ μάττειν ἐσϑίειν. 8. 8016- 
Ῥδηΐ ΞΟΥΨῚ ἸΏΤΡΥ ΡΙηβοπ πηι νογδ- 
Υ6. - πο 115. ΘΟ]]ᾶΥθ αιοαά8πηι 
Πρηπθαμι ΟἰΓΟΠΤΠΡΟΠ ΘΙ δἑιγ 60110, 
16 ΠΊ8Π1|5 ΟΥ̓ δαπιον 6 Ῥοξβθηξ, 
«ιοα αἰσορδίμῦ παυσικάπη » ἃπαύ- 
εἰν ρχολίδεγε οἱ κάπτειν νογατὸ αἰϊ- 
οἴππι; 46 40 {π], Ῥο]]αχ 7, 90. 
-- δὲ. 

ΤῸ; αἰβοῖ. οὗ, 1005. 
16. μὰ τὸν Ἀπόλλω. τὸν ἀπο- 

τρόπαιον, τὸν ἀλεξίκακον, ἀνεοτ- 
ΤΊ ΟἿ}. ὌΣ, 9258. ΡΙαΐ. 855. οἷο. 

7, ὑπερέχειν. ἀντὶ τοῦ ἀντέ- 
χειν παὶ περιγίνεσϑαι τῆς ὀσμῆς, 
ἀπὸ μεταφορῶς τῶν πλοίων, οἷς 

προσφέρεται ἡἣ ἀντλία. (ἃ 485 
Ὥδν 68 Ῥογ πος 5Θῃ 1118). καὶ τὸ 

Μ΄. 

ἀγγεῖον οὗτος λέγει; ἐν ᾧ ἐφύρα. 
καὶ 

ΙῚ 

ἐπ τῶν ἐχόντων τὰς 
Ξι ἀντλία δὲ ἡ τοῦ πλοίου ἐκροή. 

Πισίδης" 
δυσώδεις ἀντλίας. 8. 

18, ρδαπι ᾿ρίίτ δοτιέζπαπι (1. 6. 
γαϑοίγατη,, ἴῃ 48 5ΟΘΥΆΡα 60 π|ὶῖ- 
δοθὲ δἰ] θηΐ8) οπὶ ἐμτατπια 5 ἰδὲ 
αβεταπιν, αὖ 1056 ΒΆΠΑΒΒ » σαδηΐαμη 
γ6}15 πΘ4ιι6 Ὡ16 Θ:Πρ  ἶι15 16 16.688. 
χοοῖθ᾽ ὃ. ἀντλίαν ἀαιθηρῖς τὸ ἀγ- 
γεῖον, ἔν ᾧ ἐφύρα. ΘΟΡΒ. ΡΗ1]. 
457., πιοπϑπΐθ ΒοΒηθίαθτο ΕΠ 16χ, 
ΒΥ. ν. ὠντλία : ἐμβαλοῦ μ᾽ ὅπη ϑέ- 
λεις ἄγων, ἙἘϊς ἀντλίαν (ἴῃ ἰδεθδὶ, 
ὩΠῚ εϑὲ βθηΐ 8), εἰς πρῶραν, εἰς 
πρύμνην --.- προσλαβὼν πρὸς 
ταῖς μάζξαις, ΡῬταρίου ἐπγπηα5. (1. 
6. τπ8ἃ ΟἸἸΠῚ ἐπγη 15) ΟΟΥΥΘΡ ΘΠ 
1ρβᾶπι Εἰρὴ1ὶ πιδοῖγϑηι αἴξογατα, ἔτιι- 
βίχα συλλαβὼν Βιαν. οἱ ϑαῖά, ν. 
ἀντλία. 

19. ἐς Κόρακας. οὗ. 117.. 490. 
ΡΊαΣ, 890. 109᾽1 8, οτν.: τύπος ἣν 
ἐν ᾿ϑήναις πρημνώδης Κόρακες 
καλούμενος διὰ τὸ κοράκων εἶναι 
καταγώγιον, εἰς ὃν τοὺς καχούρ- 
γους ἔῤῥιπτον ὑπὸ κοράκων ανα- 
λωϑησομένους εἴς. Β.: νχνὲς Κρ. 
501]. φέρε αὐτήν. ΘΘΉΏΒΙ5: 801 οὐ 
ἔπ8. δα 18. 1 Πι8] 8:1} Ὑ6 1.“ πρὸς, 
{πιϑμροτ. οἵ, ΡΙδΕ, 997. οἷς. ᾿ 

90. πρὸς τοὺς ἀκροατὰς τὸν λ16-- 
γον ὁ ποιητὴς ἄγαν εὐφυῶς ποιεῖ- 
ται. ὃ. οἵ. Βδι. 99ῇ. εἴρ.- 

.-ς.-ς--οτοεῶν ο Ξροσναν." ἐς 
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πόϑεν ἂν πριαΐμην ῥῖνα μὴ τετρημένην. 
οὐδὲν γὰρ ἔργον ἦν ἄρ᾽ ἀϑλιώτερον 
ἢ κανϑδάρῳ μάττοντα παρέχειν ἐσθίειν. 
ὗς μὲν γὰρ, ὥσπερ ἂν χέσῃ τις, ἢ κύων 

98 φαύλως ἐρείδει" τοῦτο δ᾽ ὑπὸ φρονήματος 
βοενϑύεταί τε καὶ φαγεῖν οὐκ ἀξιοῖ, 
Ἢ λὶ » ’ ν 3 σ , [χὰ 

ἣν μὴ παραϑῶ τρίψας δί ἡμέρας ὅλης, 

ὥσπερ γυναικὶ, γογγύλην μεμαγμένην. 
2 3 , - 5 -" ᾿ 

ἀλλ᾽, εἰ πέπαυται τῆς ἐδωδῆς, σκέψομαι, 

80 τῃδὶ παροίξας τῆς ϑύρας, ἵνα μή μ᾽ ἴδῃ. -- 

ἔρειδε, μὴ παύσαιο μήποτ᾽ ἐσθίων, 
ο' ᾿ “᾿ ΄ »ν , 
ἕως σεαυτὸν ἂν λαῦῃς διαῤῥαγείς. 

τ ᾿: Ν - , 2 , 

οἷον δὲ χυψας ὁ κατάρατος ἐσθίει, 

91. μὴ τετρ. διὰ τὸ μὴ ὀσφραί- 
ψεσϑαι τῆς κόπρου, τῶν μυκτή- 
ρῶν ἀποπεκλεισμένων. 8. 

φά, ὥσπερ, πέωξ, φμοπιοίο-- 
οὐτισμε. 

ΘΗ 56. φαύλως ἐρείδει. 
συντόμως ἐσϑίει. οὕτω γάρ φασιν 
οἱ ᾿ἀττικοὶ πᾶν ὁτιοῦν συντόμως 
γινόμενον. ἡ δὲ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν 
ἑἐρεσσύόντων καὶ ἐπερειδομένων ταῖς 
χώπαις. τὸ δὲ βρενϑύεται (ν. 
Θομποιᾶθυ. 16χ. εουῦ. ν. βρένϑος.) 
ἀντὲ τοῦ μέγα φρονεῖ. 8. Β65. 
729. φαύλως δ᾽ εὔδομεν πεπτωκπό-- 
τες, ὉΡῚ Μβρταν. : . » ΕΠΊ6 76, δ΄ ΠῸ 
Ομγα.7γ αἰ σοτιδίἐϊο.““ ἀοὶπαθ Ἰαπαᾶδὲ 
Βαμα Ἰοσιιπὶ Ομ] οὶ Αὐἱβίο-- 
Ῥμδηῖβ, ἴπ {π|ὸ συντόμως 5165}1}-- 
ΤαΥΘ. αἷξ γεδβείσιαγιέετ. Θοά θη νΈΥθῸ 
αὐϊαγ Ησβϑυοῖ, ν. ἔρειδε, δρυά 
θη 516 δου] θθηια ΔΥΡΙ ΤΟΥ: 
ρείδεις, συντόμως ἐσϑίεις. Ῥὶιο- 

1π|5, τποπθηΐα Β., Ρ. 16.: ἐρείδειν 
τὸ ἐσϑίειν σφοδρῶς, ἢ ἄλλο τι 
ἐνεργεῖν συντόνως. οἴ. 31. εἰ δια, 
ςν. --- τοῦτο (ἰδειια, 5611. τη ῃ- 
βίσγιιπι. Β.} αϊοίαπι ΡῈ σοηίθηι- 
απ. τι Βίδη. 946., 1934, εἴς. Ν᾽ ο55.: 
ἀΐεδε5 Ὥπιρ υοἱἱ ἴῦοδογπιμς 77,1 
ἐλοὶ ἐλωπ, ἀπά πίοίξ τις [γέσϑθη 
Ἰριἰγάϊρε 65 οἷο, 

28. γογγύλην. ἰῃτοΠΠρὸ μᾶζαν, 
τΐ 5ΘΘΡΙτι5 π γα υθ5515. Αἰπ θη. 
Ῥ. 178., ἰαιιάδητε δομηροίαοσο ἰὼ 
Ἰοχ. δτιν. γογγύλος: γογγύλας μά- 

ξας δὲ ὅλης ἡμέρας τετριμμένας 
καὶ μεμαγμένας. 146πὶ τεαοΐβ μδὲς 
Δα γεϑααιαλι: οἷν αογρρελτθέθέσα 
χισιάε5 Οδγϑίοτιῦσχοι. πα Θηΐπ 
οορίίαπάμπτη 6556 νἱἀθίοῦ 6 γὰ-- 
ΡιΠ15 (γογγύλαϊς), «ποτιιπλ βἰπι11685 
μάζας γαλ]ΐεγθθ σομἤσετα 5101 5ο- 
᾿ἴτα 5. ξιιῖ556. παγγὰΐ 8., ἵνα μὴ δο- 
κοῖεν πολυφάγοι εἶναι. ἸΙΒΘΗΤΘΟΥ 
σοιμπθάδραιῦ 11146 6) αϑιοαϊ Ρ81865 
τοιϊπηᾶο58. 

80. παρ. ὀλίγον διανοίξας τὴν 
ύρου --. 8. ἀδ σομῆῖνο νἱῦ, 
ἹΜδι1. σῃ. δύ. ὃ. 8566. ΡΥορυῖθ 81- 
δηϊπηοαὶ τὶ τῆς ϑύρας , Ῥατίοια 78- 
πὰ86, γψοὶαὶ ἀἰοα5 δἰζοσϑμι ζοσθμῖ 
5611 ναΐνϑι. 

82. 1ἴὰ ανο5. Μ|ί36. οὐξ. Ῥ. 
ογά͵, Βγυ., «111. οοὐά, τέως, ἕως 
σαυτὸν λάϑῃς διαῤῥαγείς. 1)ανν65. 
1.1. : ΕΠ Ἰχαμλααθ τέως δἰ ἕως πιι8- 
4τι8πὶ 8]165 8Ρ. ροῦδίαβ Διί. τι θᾶ- 
ἄδπι βοπίθηϊία Ἰοσίταγ; 5εα πθατιθ 
ἕως οὶ ἴογπια σα θ] πη οὗνα 805- 
αι ἂν σομ)ιπρτειτ. Ὁ ΣΕ 

88. οἷον δὲ κύψας. διὰ τοῦ 
σχήματος ἀδηφαγίαν αὐτοῦ δηλοῖ. 
5. νεβοὶ αἷὰ βοασαρθαθαμι, δὲ ψϑὶπξ 
ΔΟΟΥΤῚ ταγταπαβ βἰθυοουδ, 588- 
γηΐθδο οϑρίΐθ, τὸ αἰ ἰδία. πο 
Θαΐτα κατὰ τὸ ἐσϑίειν καὶ παρα- 
βάλλειν τοὺς γυμφίους 5οαγάθδθιις 
Θοπιραγαία δι] εῖαθ, σε κατὰ τὸ 
κύπτειν, «ιρηιαάπιο ἀτηι ΠΑΙΕ18, 
«πὰ σχαάοπίος. ὀχροαλιμῖ, 511|1}}15 



ΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ὥσπερ παλαιστὴς, παραβαλὼν τοὺς γομφίους" 
καὶ ταῦτα τὴν χεφαλήν τε καὶ τὼ χεῖρέ πως. 
ΠῚ ΄ “ .» κι , ὡδὶ περιάγων. ὥσπερ οἱ τὰ σχοινία 

τὰ παχέα συμβάλλοντες εἰς τὰς ὁλκάδας. 
μιαρὸν τὸ χρῆμα, καὶ κάκοσμον, καὶ βορόν ! ’ 

χώτου πότ᾽ ἐστὶ δαιμόνων ἣ προσβολὴ, 

9208 ΑΙ ῬΟΤΟΣΙ 

85 

40 

οὐ μὴν Χαρίτων γε. 
Ο. Α. 

Ο. Β. 

9 5-ς7 3 ’ Ἁ Α »ὔ ’ οὐκ οὐδ΄ " “Φφροδίτης μὲν γὰρ οὔ μοι φαίνεται, 

τοῦ γάρ ἐστ᾽; 
οὐχ ἔσθ᾽ ὅπως 

τοῦτ᾽ ἔστι τὸ τέρας οὐ Διὸς χαταιβάτου. 

8888 ἀἸοΙαΣ κατὰ τὸ περιάγειν 
τὴν κεφαλὴν καὶ τὰς χεῖρας. ου- 
οἷοτι. 893. Α. ἣν δὲ κωλύσωσι, τί; 
Β. Ὁμόσ᾽ εἶμι κύψας, ἢ. 6. νοτ- 
Ὀ15 Τ. ἘΔΡΥΙ: 7) ἐγαὶ ἐέέθ δαϊδδέδ 
γος { επτιθπεὶ. 

894. παραβ. ἱἰμη)ϊοΐθηβ, αδαπιο-- 
γ 618. 

866,γᾳ.ῳ 7. ὥσπερι εἰς. οὕτως, 
᾿ ο᾽ ᾿ 

φησὶ, κινούμενος, ὥσπερ οἱ τὰ 
μεγάλα σχοινία ἐργαξόμενοι τῶν 
πλοίων ὅλῳ τῷ σώματι καὶ δυνά- 
μξι ἐργάζονται. συμβαλόντες. 
(515.) συμπλέκοντες. τούτους δὲ 
ἕκάλουν καὶ σχοινιοσυμβόλους. 
(σχοινιοσυμβολεῖς, ταϑδίϊοηθβ. υἱᾶ. 
ῬοΙ]]χ ἢ. ν.) 8. βϑηβιβ: 18 ο- 
Ῥαΐξ οἵ πιᾶπιι5 (ἢ. 6. ρΡβάβθβ ["ταὰ- 
014], 4πῖθιι5. μὴ 185 βἰθυσουθαβ 
νοὶν) πιϑηατοαηᾶο ΞοδΥαθδθιιβ 
ΟἸτγοιπϑϑδ, τὶ αι] ΟΥ̓ΔΒΒΟ5 {1168 
11} Ἰ51Ὶ ΠῚ ὩΘν ΠΠ ΠῚ ΟὨΘΥΔΥΪΑΥΤΠῚ Θ0Π- 
ἸΤογαιθηΐ. χρῆμ ἃ Τιοχ 5Οδύδθδθιι5 
156 αἰοιίαχ, αὐ 1δ[, χθ5. Β. 

89. χώτου πότ᾽ ἐστί. ἐπεὶ ἐν 
ἕκαστον τῶν ὀρνέων [«ἀἀθηάτηι 
Ταῖς καὶ ζώων. νεὶ φαϊάάαπι, 5111] - 
16.] ἀνάκειται ϑεών τινι, ὡς τῷ 
“, τίνος οὗτός ἐστιν; οὐκ ἔστιν 
οὖν τῆς Ἀφροδίτης, φησὶν, ἐπεὶ 
αὕτη μὲν μύροις χαίρει, ὁ δὲ δυο- 
ὥδης ἐστί. προσβολή. ἡ ξημία, 
ὴ τοῦ δαίμονος, ὀργή. ἀντὶ δὲ τοῦ 
εἰπεῖν ξῶον., ξημίαν εἶπε, κατα- 
ρώμενος ξαυτῷ. ϑ- προσβολὴ ἃ 
προσβάλλω, «αίηι αἰ σα ας αρ8τε- 
ἀτογ7) δῖνο ἱπναάο; «πϑτρα ἀπιοάτηι, 
ἀπ οἐθηΐθ Θομημθίαθσο ἴῃ ἰθχ. συ. 

ἢν ν., Απεέρμοη, Τεΐγα]ον, 9. οτδῖ. 
8. αἰχὶξ τὰς ϑείας προσβολὰς, ροο- 
πιά ἀνίτιας, οἱ ΘΥΠΘΒΙμ5 Ἐρϊβῖ, ΒΘ. 
εἰ δαιμόνων εἰσὶ προσβολαὶ τὼ γι- 
νόμενα δι᾿ ᾿ἀνδρονίκου, ἀπᾶ6 ἸΙοοα 
Ἰϑιιάανιε Β6. γοε5.: ζζεπε «νοΐ ἀδγ' 
Οδειον ἀπρολοότε ἅτε 5 Ῥιίαρονίελ 3 

49. καταιβάτης τιμᾶται Ζεὺς 
διὰ τὸ πκαταβιβάζειν τοὺς περαυ- 
νούς. -- ὃ. Οὐαβὶ αἴοδ5 “ον ἐπ 
“7}υϊπιῖπια ἀφϑοοπάεπεῖδ τὸ γίγρ. 46 
Ρίανία, Εἰοἱορ. 7, 60. υὑωρζέον 
δὲ ἰαθέο αἀἰθδοοπαϊέ ρίμτγίπιμς ἐπιδτῆ, 
70]. ῬοΠιχ 9, 41. καὶ κατελθεῖν 
ἔλεγον. τὸ βέλος χαὶ τὸν Ζία τὸν 
ἐπ αὐτῷ καταιβάτην. Ἰαϊΐπα α]οὶ 
Ῥοββα υἱάθίιν νἱτγὶβ ἀοοῦῖβ ϑωρίξον 
Ἐποίως. (νι, Νραροὶ. δὰ ΟνἹά. 
Εαβί. 8, 8928. ἱρδβα ΒΊοσυθηβς Ογῖϑβῖ.: 
ἑαίθ χηΐσωπι τιὶ Γμαὲ Ποποέσιιπα 65- 
Ρίαπάμπι ργογδμβ ΕΠοῖδ Ζονῖ5. 56 
ποῖ ΡΘυβιδαρη!.) οἔϊαπι Ἰρϑιιπι ἔῈ]- 
Τ]6η ἰΐα αἱοϊξιν 80. ΑΘϑΟΠΥ Πάτα 
ῬΥομ,. 909. (367.) ἀλλ᾽ ἦλϑεν αὐ- 
τῷ Ζηνὸς ἄ; γθυπνον βέλος, Καται- 

βάτης κεραυνὸς ἐκπνέων φλόγα. Βε. 
νἱἃ. 101 ΒΙομκῇ, Ζεὸς καταιβάτου 
αὐᾶπι ΟἸ ρα 6 οομιπιετπογαῖ Ρδι- 
β8ηι. ἜΠΙΔΟ. ΠΟΙ τος 1 ὃ: ΠῚ. 
δὲ διίθαι ΤυριῖῈσ Σα]πλ] 815 αἱ- 
οἴῃ ΡΥῸ ἴταΐο, αιθπιϑαπιοαι 
αἀθος ᾿γϑίοβ οϑιιϑαυῖ βοϊθηξ, οἴ 
4] δανουβὶ δοοίαϊξ, νοοῖ] Ηἱ 56 0- 
ΥἹ ΟΥοΙϑηταῦ Ὠτι τ] μ0 ΡΟ 5βῖπιο 
ἰδῖο δη]η4}1. Τουθηΐ. Απαὺ, 4, 1, 
399. ποδοῖο; Νιβὲ τωϊμὲ ἄθος ϑδαξ 
δοῖο  ωϊδ56 ἰγαίος, φιὶ αμδομέεξανε-: 
χέπι. οἰ ῬΠοσηι. 1, 9, 94. γπεπιϊζσιὶ 
γείπιφωξ πιὸ ἰεο ἰγαΐο πιθο. 

ὮΝ 
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Ο. 4. οὐκοῦν ἂν ἤδη τῶν ϑεατῶν τις λέγοι 
νεανίας δοκησίσοφος" Τόδε πρᾶγμα τί; 

45 ὁ κάνϑαρος δὲ πρὸς τί; --- κἀτ᾽ αὐτῷ γ᾽ ἀνὴρ 
9 ’ ΄ 

ἰωνικὸς τίς φηόι παρακαϑήμενος" 

“Ἰοκέω μὲν, ἐς Κλέωνα τοῦτ᾽ αἰνίττεται, 
ς -" ᾽ - Α ’ 5 ’ 

ὡς κεῖνος ἀναιδῶς τὴν σπατίλην ἐσϑέει. -- 

ἀλλ᾿ εἰσιὼν τῷ κανϑάρῳ δώσω πιεῖν. 
800. Β. ἐγὼ δὲ τὸν λόγον γὲ τοῖσι παιδίοις, 

καὶ τοῖσιν ἀνδρίοισι, καὶ τοῖς ἀνδράσι, 

χαὶ τοῖς ὑπερτάτοισιν ἀνδράσιν φράσω, 
χαὶ τοῖς ὑπερηνορέουσιν ἔτι τούτοις μάλα" 

43, ἐνταῦϑα ϑέλων τὴν ὑπόϑε- 
σιν δηλῶσαι, σκώπτει τοὺς ᾿4ϑη- 
ναίους ὡς φιλοκερδεῖς, καὶ φιλο- 
δίκους, καὶ φιλολοιδόρους. φησὶ 
γὰρ πάντως εἷς τῶν ϑεωμένων βλέ- 
πων τὸν κάνϑαρον᾽ πρὸς τί τὸν 
κάνϑαρον πεποίηκεν ᾿ρι- 
στοφάνης; εἶτα ἄλλος ἐλλόγιμος 
δοκῶν εἶναι λέγει᾽ πάντως τὸν 
Κλέωνα ϑέλει σκῶψαι ὁμοί- 
ως ὄξζοντα αὐτῷ. ταῦτα δὲ λέ- 
γει τοὺς ϑεατὰς διαλέγεσϑαι πρὸς 
ἀλλήλους, πρὶν μαϑεῖν τὴν ὑπόϑε- 
σιν. ἰστέον δὲ, ὡς βυρσοπώλης ἦν 
ὁ Κλέων" αἱ δὲ βύρσαι δύσοσμοι. 
5. ὧ6 Ἰοῃβ ἱπῖθυ ςρβθοϊδίογε: 586- 
ἀεηΐθ Ῥδϊπιουῖ5 ἴῃ Εἰχοσγοϊξαϊξ. : 
»ῈΣ Β, 1,..“. Ἰηαυϊξ, οοἱπάμποογ οἴ 
ογβάδπι, Ὠϊοπυ 5115 τοῖς κατ᾽ ἄστυ 
ΥΘΥΙΪ5 ΡΥΟΟ 1558 μαηο ζαβι]απι. 
πᾶτὰ 1 ηδεῖβ ΤΡ ΟΥ̓  Ρ5 δαἀογαηΐ 
5011 Αἴπθππ. 6ο, αιοά Πΐθπιθ ο6- 
Ἰεργαραπίαυ., αοα αἰχὶξ Αὐἱβίορῃ. 
ἴθ Αομαγη. (507. 5644.): οὐ γάρ 
μὲ νῦν γε διαβαλεὶῖ Κλέων, ὅτι 
Ξένων παρόντων τὴν πύλιν 
καχῶς λέγω " Αὐτοὶ γάρ ἐσμεν, ὀὐπὶ 
“ηναίῳ τ᾽ ἀγών. οὐτὰ ἰρίταν Ηΐςο 
αἀἴοαῖ,, Ιοπθῖὶ αιθηάδηι δαἀδίδγθ, 
ὙΘΥΪΒΙ 116 οϑὲ, ΓΑΒ ΘΥΔΠΡιι5 νου ΐδ 
Θδτπ ἔδυ] πὶ ἀοΐϑιη ζιιΐ556, 611811- 
ἀο Ἰδπὶ τϑὺ] δρουίο πανίβαρϑηξ 
Ἰοπα5 Αἴποπαβ. 181}. τιὉ αἱὲ 8. δὰ 
ἔ8}Ρ. Ανεβ: τῷ ἔαρι ἐν ἄστει τελοῦ- 
ὅι τὰ Διονύσια.“ οἵ, 997, Ξεαιι. 

48. ρχγοιιε {{]6 (5οαταθαθιι5) ἐπιρμ- 
ἰθπέογ νογαὲ ϑίογομα. 8.: τὴν 
ὅπατ. ἐσϑίει. ἀντὶ τοῦ ἤσϑιεν᾽" 

(πι816 ἢος ποηη}}}}} ρθη, αια51 
ΟΙἸδοι ἀϊοαῖαν ἐσθίειν τὴν σπατί-- 
λην.) ἀποθανὼν γὰρ ἦν ὃ Κλέων- 
(φιῖρρα ἱπιουξθοίβ 1η ΡΥΌΘ]10 δᾶ 
Απιρμὶρο]π ἃ. ΟἸγπιρ. 88, 4,, 51- 
γα δηΐθ ΟΠ χὶβι. δῖ. 499... υὕὧἱ δὰ-- 
οἴου εοῇ Ὑπιογά, 5, 10. οἵ. 628.) 
σπατίλη δὲ ἡ ἀνϑρωπίνη κό- 
προς. ἢ τὸ ἀπόξυσμα τῶν βυρσῶν 
τὸ μικρὸν, δ᾽ ἐχβάλλεται ὑπὸ τῶν 
σχυτέων. 8. ϑυϊάες, Ἰδπάαηΐθ ΒΥ: 
σπατίλη" ἡ τῶν ἀνθρώπων κόπρος" 
καὶ τὰ μικρὰ δέρματα τὰ ἐκβαλ- 
λόμενα ὑπὸ τῶν σκυτέων. σποτίλη 
(το σπάτος: πὶα, Ηδϑυοπ. ἢ. ν.) 
γὰρ τὸ δέρμα, παρὰ τὸ σπᾶσϑαι. 
σκατοφάγος δὲ ὁ Κλέων, ἐπεὶ βυρ- 
σοδέψης ἦν καὶ μετὰ κόπρου τὰς 
βύρσας εἰργάζοντο. 46 ΟἸεοπα οἔ, 
270., Ἀδῃ. 581. 5Ξ64ᾳᾳ. -- Ἀδν. 
ἀναιδέως. «φυοα Ιοπΐσαμι, πὖ δο- 
κέω οἱ κεῖνος. 

50. τὸν λόγον γεν Οδ11581Πὶ 
«αϊάθηι Βι]ιι5 τοὶ, ψποα πα ΥΙ πη τι5 
ΘΟΔΥΑΡΘΘιΠι, Ροβϑὶβ δἰϊδπὶ δὶς 1η- 
τογρυθίδυϊ : χει ἀίοατπε; αἰδαπι, φιίά 
χοὶ οἰέ. νἱ48 ὅόορῃ. ΕἸ. 9391., 1108., 
Ἐ,.Α. ὙΥΟΙΓ. δὰ Πϑπιοβίῃ. Τιθριϊη. 
Ῥ. 2977. ὑποκποριστικοῖς παιδίοις 
εἰ ἀνδρίοισιε υἱΐτιν Ρθὺ ἸοομΠ. 

58. τοῖς ὕπερ. ἔτι τούτοις, 
δὲ ἀΐδοθ, φμὲ εἐΐαπι γμὲμα ϑιμιέ, 560 
ναϊεσιε, φμαπι υἱτὶγ ααᾶ6 Θβΐ νοοᾶ- 
ΡῈ} ὑπερηνορεῖν 5 ΘῈ  ΠοΑυ10. ΡΥο- 
ΡΥΐα, 568 ἔεγθ οβϑοϊϑία, ρύδϑενα- 
Ἰθηΐα αὐΐάθηι ἰδ τροπικῷ, 480 
Ταβιιιαλ σὲ ρ υρίαση4π6 ἀθηοΐδί. 418 
νοοΐ8. δηιθὶσα δῖα ἀθιηαϑοβο8 58- 
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ὁ δεσπότης μου μαίνεται καινὸν τρύπον,. 

55 οὐχ ὕνπερ ὑμεῖς, ἀλλ᾽ ἕτερον καινὸν πάνυ". 

δι’ ἡμέρας γὰρ 
ΕΘ » »"} " Υ͂ 

ἐς τὸν οὔρανον βλέπων 

ὡδὶ κεχῃνὼς λοιδορεῖται τῷ 4Ζιὶ, 
καί φησιν" ὦ Ζεῦ. τίποτε βουλεύει ποιεῖν; 
κατάϑου τὸ κόρημα᾽ μὴ ᾽κκόρει τὴν Ἐλ- 

60 ΤΡ. ἔα, ξα! 

δά 5: 

Ο. Β. σιγήσαϑ᾽, ὡς φωνῆς ἀκούειν μοι δοχῶ. 
ΤΡ. ὦ Ζεῦ, τί δοασείεις ποϑ᾽ ἡμῶν τὸν λεών; 

λήσεις σεαυτὸν τὰς πόλεις ἐκκοκκπίσας. 
Ἄς Μῶν}. - Ἀ αἶ ΦΦι3 ΕἾΝ Ν ἊΝ, 

..4. τοῦτ᾽ ἔστι δῆτα τὸ κακὸν αὐϑ', οὐγῶ λέγον" 
6 τὸ γὰρ παράδειγμα τῶν μανιῶν ἀκούετε. 

ἃ δ᾽ εἶπε πρῶταν, ἡνίχ᾽ ἤρχεθ᾽ ἡ χολὴ, 

ΦΉ]αῈ Αὐϊβίορη., ὑπερηνορεῖν 605 
αἰσθης δεικτικῶς, Ὦ. 6. ε6 οἴζϊουσϑ, 
εἰϊαπιιθ τοὺς ὑπερτάτους ἄνδρας, 
4105 πιδριβίγαίῖτς 116 }]Π1ρ 10, ΘΡοΥ-- 
ὭΘΥΘ, οἱ θοχιι διιοξοΥἹταῖθη 1Π|- 

ΤΟΪΏΘΥ6. Κο55.: 71οὐ αϑετ τοι (ἰδ ς 
“Γογέολει (ἀϊα 5606) ποοῦ ἀδἐπ 
Καπάοτην ἀοτέ. ὕὔπαώ 7όποῖε βώτιτι- 
ἔσει) ὠτιὰ θη ἤϊαπτχισγτε ἀογὲ τἰτπ- 
ἦγ. πα αμοὰ ἀεγ Πἤἥάπσιτιον Οδοτ-- 
γαπηθττεγ) ἀπυσχέγωμι, πιά 76τιθπ 
λοοῖ δοἰρδὲ 1216 πος τι οτπιαγιτεοζι-- 
θη: εἴς. Β. ὑπερην. νϑύθαπι 
εϑὶ Ηοπιθυϊοιηι, ᾳποὰ δαπηοάστη 
χοβιιβίοβ εἰ νἱγ]65., δὰ ξ ὨΪΠ115. βῖι- 
ῬΘΥΒΟΞ 1ηα]οαῖ, οἵ, ΙθἰαΥρρ. Ηομι. 
11, 4, 176. εἰ Φομαν. 9, 1782. 

δ4. καινὸν τρόπον. κανῷ 
τρόπῳ. νῖἄς ΜΙ. 1. συ. συ. ὃ. 493, 
πὸ5 δὰ Βδη, 848., ϑ0ρ!. ΑἾδο. 
1093. εἰς. 
99. τὸ κόρημα. τὸ κόσμητρον, 

τὸ αάρον, ὦ εἰώϑασιν ἄποχα- 
ϑαίρειν τοὺς ῥὁῥύπους τῶν οἴκων. 
τὸ δὲ μὴ κόρειε (5ϊς 1ρυὶ ΡΓΔΘ- 
ἴτε Βαᾶν., Ἐπιβδίβι. δα 1114. ν΄, 
Ῥ. 951, 42, εα. Βομῃ. - 999, 
41. Βας, .» δἢ δυϊάδμα, ν. κύρη- 
ει) ἀντὶ τοῦ ἔρημον οἱκητόρων 
ἐἢ παίει διὰ τὸν πόλεμον. 8. δι-- 
γιοΐαν!ε ΕἸ. ΟἾγ,, βοάβῃι β86ηβιι 
ἑχκορηϑείης αἰχίδβθ. ἹΜεπδμάσχιιηι 
80. δῖα. ἢ, ν.ν, ἱ. 6, ἄρδην ἀπο- 
λεσϑείης. 

2. τί δρασ. ἄρα " διανοῇ; 
εἰσιὼν δὲ ταῦτά φησιν ὁ Τρυγαῖος. 
τοῦτο ὃὲ ὄνομα κύριον, ὃ ὁ μὲν 
Ἡρωδιανὸς προπερισπῷ, οἱ δὲ λοι- 
ποὶ ὡς τὸ Τίμαιος προπαφοξύνου- 
σι. 58. γθοῖθ 1111, πιὸ ορίπου : π8Ππὶ 
ἀουῖνῖαῦ σι άθηι ἃ τρύγη καϊθοιῖ- 
νιιπὶ τρυγαῖος,, 5᾽οξ ἃ κρήνη Ἀρη- 
ναῖος: 56 πλιῖαγι βοϊθηΐ δασθπ- 
τιι5. βιιθϑἑδηἐϊνογιηι δὲ δα]θβοῖϊϊνο- 

ΥΠΠῚ, ΟΠ ἩΒΠΥΡΘΠΕΙΥ ΤῸ πΟΙλ]- 
ὨΐΡιι5. ΡῬΥΟρΡΥΙΞ. νἱᾶ, 516}6115. δά 
Ῥαιβαπ, Ὁ. 967., οαϊ 8ΞΒΘΏ ΠΟΥ͂, 
Τανάος Ῥῖο Ταναὸς Ξογϊθεπάιιπι 
6558 8ρ. Εὺυίρίάθια ΕἸ. 889. -- 
Βο.: ΒΞ ΟΡΗ. πῃ ΑΙδοθ 586. (557.) ὦ 
δέσποτ᾽ Αΐας, τί ποτὲ δρασείεις 
φρενί; (χωϊά αρὶ53 φιτά τποἰτὲ 9) 
αὶ ΘοΠο Ια: ἐπιϑυμεῖς δρᾶσαι. 516 
ἐργασείεις, ,ασετε ραταδ, ἅὉΡ., ϑιιῃ- 
ἄδία ἵπ ΡΗϊοοε, 1990. (1163.) 5ῖς 
πολεμησείειν, παραδωσείειν ἀπαῖ- 
λαξείειν, οὐληῖα 80. ὙΠ...) οἵ - 
σ᾽οβϑὶβ δειπνησείω, σοθηδξατῖο." 
Ὦ. σοτουυὶ ἀρ πᾶς τὰ Ἰπρεῖ ΤΣ. 
πνθβῖμια ΜΠ5ο. Ρ, 260. 

Οὗ, ἀντὶ τοῦ ἀγνοεῖς τέλεον ὁπο- 
λέσας τὰς πόλεις. (ἔ, ΡΙαΐ, 710.) 
ἐκπκὸ κπκίσας δὲ ἐρημώσας, ἀπὸ 

μεταφορᾶς τῶν ῥοιῶν τῶν τοὺς 
κόκκους καϑαιρομένων. --- 8. 55.: 
ΝΝίελε γπιθτἦσέ ει δοίδοσ, «τοῖς ἀμ 
ἀἱε διᾶαε παδὲ αμοβϑλδέςε. 

606. χολὴ, ΒΠῚς, βεγον, φαθιηδᾶ- 
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πεύσεσϑ᾽. ἔφασχε γὰρ πρὸς αὐτὸν ἐνθαδί" 
πῶς ἄν ποτ᾽ ἀφικοίμην ἂν εὐϑυ τοῦ Διός; 
ἔπειτα λεπτὰ κλιμάκια ποιούμενος 

το πρὸς ταῦτ᾽ ἀνεῤῥιχᾶτ᾽ ἂν ἐς τὸν οὐρανὸν, 
ἕως ξυνετρίβη τῆς κεφαλῆς καταῤῥυείς. 
ἐχϑὲς δὲ μετὰ ταῦτ᾽ ἐκφϑαρεὶς οὐκ οἶδ᾽ ὅποι 
εἰσήγαγ᾽ ΔΑἰτναῖον μέγιστον κάνϑαρον᾽ 
κἄπειτα τοῦτον ἱπποκομεῖν μὶ ἠνάγκασε", 

75 
ΕἾ -" Ο’᾽ 

καὐτὸς χαταψῶν αὐτὸν, ὥσπερ πωλίον, 
ὦ Πηγάσιόν μοι, φησὶ, γενναῖον πτερὸν, 

ὅπως πετήσεν μ᾽ εὐϑὺ τοῦ Διὸς λαβών. --- 

χπιοάππηι χολᾶν εἰ μελαγχολᾶν αἰσπη- 
ἔὰΥ 1η58η1: νάθ ΝῺ. 83838., ΡΙιΐ, 
19. εἴας. 4110 ββῆβιι, ββα 116πὶ Πρι- 
χαΐο, νοχ χολὴ τιϑιγραίισ Βι8. 4, 

67. ἐνθαδὶ, κἰπι, ουσ ΘΟΘρΡΙΣ 
ξΌΤΟΥΘ, 

68. ὠέξίχιαπα τοοέα αὐ σονεὶπ ρετ- 
ψοπίατπ. νἱᾶ, ΝΜίδιἢ. δύ. δῖ. δ. 
8958... 519. » οἱ οξ, 77. 

το. ἀνεῤῥ. τὸ πρὸς τοίχους 
ἀναβαίνειν καὶ χερσὶ καὶ ποσὶν 
ἀναῤῥιχᾶσϑαί φασι. γίνεται δὲ ἐκ 
τοῦ ἀράχνης ἀραχνιῶ, καὶ ἐν ὑπερ- 
βιβασμῷ ἀναῤῥιχῶ. 8. Ἰαπάδητοῦ 
ἀθ ποϊδίϊομθ Πυ]ι5 ΨΕΥῸΪ ΕἸΥΠ,., 
Ζοματ. 1, 906. εἰ Επδβίδι. δὰ 1], 
Ρ. 1533., ἃ6 5ἰσηϊποδίίομθ ΝΜοο- 
Υἷβ 68. 566τι, οἵ ἙΠποπηδ5 Νίδρ. ἴ, 
61. οἵ, Θομηθι θυ Ἰθχ, οὺ. ἢ, ν.- 
ΕἸ. ΟἸ"γ. νεὶ ϑοιο βία ὑγϑίϊοη 6 πὶ 
ῬτΟΡδηἀδπη 6556 ριιΐαὶ, νοὶ, ἴγδη85- 
Ἰαϊπαμι δϑι,( 6 ἱπααῖξ, ,,»ἀναῤῥιχῶ ἃ 
ΒΈπαΥα 110 σορμποσαπι, αἱ ἄῤ- 
διχοι αἰοπηΐιγ, ααΐαιια ἔιιηῖθιι5 
ὌΥΔῊΪ δὲ ἀιιοὶ βοϊθηῖ; διαηΐ διιΐθηι 
να58 νυἱπηϊηθα,."Κ ΠΟΟ 51 νϑύιιηὶ δϑῖ, 
Ὑγυράθιιβ σοηβοθ 518 508]115 ἢπ 4]-- 
ἔπτη 5] δἴτι5 6556 ἀ] τι, ἰδ Ζυιδ πὶ 
ΕἸ βηηοαϊ οοΥθὶβ ΔΘΡΥΘ ΠΊΔΡΉΟΤΙΘ 
Οπι τἶϑδιι ἰγϑοία ἔμηΐριι5. --- ὧν. 
αν, χορίατο δοίεϑαε. οἵ. Ῥ]αῖ, 978. 
οἷα. 

7 ξυν. τῆς κεφ., σαρμὲ 7γ6- 
δὲ. νἱᾶ. Μαΐΐη. συ, συ. ὃ. 516. 
καταῤῥυεὶς, ἀε]αρειι5. οἵ, 146. 
Ονϊα. Μδεὲ. 6, 9929.: ὅτι Ἰαίω ἃ 
ἄἀθχίγο ραμίαξίπι ἀεῇιυϊε αγπιο 
εἴα. 

72. ἐκῳφϑ'αρείς. ἐξελθών. οὔ- 
τῶ γὰρ λέγεται τὸ ἐπὶ κακώ ἐξελ- 
δεῖν που. ὃ. ἀἸοίταν δἰΐδμι εἰσφϑεί- 
ρεσϑαι, πιαΐίδ ἐτιέγοῖτδ, τιὶ αἰνηοἰανῖξ 
ΕἸ. ΟἾγ, 

78. Αἰϊτναῖον. ὑπερμεγέϑη 
μέγιστον γὰρ ὦρος ἡ ἡΐτενη. --- ἢ 
ὅτι οἵ ΔΑἰτναῖοι ἵπποι ταχεῖς χ 
διαβόητοι πρὸς τὸν δρόμον. --- 8. 
πος ἀρίαπι. Ορρίαμπ5, Ογπορ. 1, 
272... Ἰαυιάδηΐα ἈΘΙβιθῖο 84 ϑορῇ. 
Οδα. 6]. 978 : ἵππων ὅσσα γένε-- 
ὅλα τιτήλατο μυρίος αἷα, Θκύ- 
τατοι Σικελοί. οἵ Οτδίϊις Βδ-- 
Ἰβοὰβ ΟΥπθο, 594. Τπατιπὶ 6556 αἱξ 
816 .}}15 Θατιβ ΡΟΥ Αθίηδθ ποπΐθϑ 56 
ἕδυγο, 5] Αἰσναῖον ε55θὲ ὑπερμεγέθη, 
Ῥοθδία ποη δααϊαϊββεὶ μέγιστον. 5ἰς 
1δηλθη οἰΐϊαπιὶ ΘΟΡΠΟΟ]15 8010]. οτ- 
χανϊῖ, οἱ Β6. 

7ά, ἱἵππ. Ῥυορυΐίθ δἰβηϊῆοδε 
ὀφώμηε ΟΗΤΩΤΘ. ΘΑ ἸΒΟΙΘΙΙ 6556: 
νιὰ. ϑέαΥ! Ἰ6χ, Χοπορ!, ἢ, ν. οσαΐ 
ΘῈ ΘΠ ΔῊ ὑΠΑΥῚ5 Θ 4111 ΙΟο0 Ζιιξ σι 
ΤΥυραθο. Ε Β. 

75. κατ. καταπραῦνων, ὥσπερ 
πώλον κπαταψῶώντες ταῖς χερσὶν 
ὁμαλίξομεν. πωλίον. πῶλος καὶ 
ἵππος. πῶλοι δὲ κυρίως τὼ γεννή- 
ματὰ τῶν ἵππων καὶ τῶν ἄλλων 
κτηνῶν. -- 8. 

76. παρὰ τὸ ἐκ Βελλεροφόντου 
(Ευτῖρ.) --- ἄγ᾽, ὦ φίλον μοι 
Πηγάσου πτερόν. 8. 

77. ὅπως πετ., ὅρα ὅπ. πετ. 
νἱὰ8 Με. συ, συ, ὃ. 520., ἀπποί. 
4 ῬΙας, 822. --- εὐϑὺυ τοῦ 4 τὸς. 
οἵ, δῃπποῖ, δᾷ 774. 
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ἀλλ᾽ ὅ τι ποιεῖ, τῃδὶ διακύψας ὄψομαι. 
οἴμοι τάλας ! 

80 

ἴτε δεῦρο, δεῦρ᾽, ὦ γείτονες" 
ὁ δεσπότης γάρ μου μετέωρος αἴρεται 
ἱππηδὸν εἰς τὸν ἀέρ᾽ ἐπὶ τοῦ κανϑάρου. 

ΤΡ. ἥσυχος, ἥσυχος, ἠρέμα, κάνϑων, δι α. 
μή μοι σοβορῶς χώρει λίαν, 
εὐϑυς ἀπὶ ἀρχῆς δώμῃ πίσυνος, 

85 πρὶν ἂν ἰδίδῃς. καὶ διαλύσῃς 
ἄρϑρων ἵνας πτερύγων ῥύμῃ" 
καὶ μὴ πνεῖ μοι κακὸν, ἀντιβολῶ σ᾽ 
εἰ δὲ ποιήσεις τοῦτο, κατ᾿ οἴκους 
αὐτοῦ μεῖνον τοὺς ἡμετέρους. 

900.8. ὦ δέσποτ᾽ ἄναξ, ὡς παραπαίεις ! 
ΤΡ. σίγα, σίγα! 

Ο. Β. ποῖ δῆτ᾽ ἄλλως μετεωροκοπεῖς; ἃ. 6. 

ΤΡ. ὑπὲρ Ἑλλήνων πάντων πέτομαι, 
τόλμημα νέον παλαμησάμενος. 

950.8Β. τί πέτει; τί μάτην οὐχ ὑγιαίνεις: 

78: σφ η δὲὴ λῖο, ἤοὸ ἴοοο, δὲει- 
κτικῶς, αἀὐπὶ Ἱποὶριῦ σαρίϊα 1π0]1- 
παῖο ᾿πἰχοβοῖοοσο, Ε Β. 

ὅῷ. 8.: -- κάνϑων κυρίως ὁ 
ὄνος. νῦν δὲ ὑποχοριστικῶς ὦ 
κάνθϑαρε. --- ατιὰ6 νΘΥΘΟΥ αὐ ρῥτο- 
ῬΑΥῚ ροββίμξ, πη] πηι εἷς 1η16]-- 
Ἰρὶ ἴῃ χάνϑων; τῷ ΤΎΥΡδθιι5 οδη- 
πάγη Ρ]8οΙάθ ᾿ποθάθσγθ Ἰπροδῖ, 
ψαϑϊαΐ αϑίπιιηι. 46 6]}1ρ 51 1διϊπι5 ρᾶγ- 
τίοι]αα οἵ. Ῥὶμπὲ, 994.. 8192.. ᾿παθχ 
ΕπΥὶρ. ν. ὡς, νϑίμε οἴο. 

89. σοβ. ἠεγοοίέοσ, αμααοίογ. 
οΣ. Ῥμοῖ. ἰοχ. νυ. σοβαρός. Ἐ; 8. 

85. ἐδίσῃ ς»γ τιῪ διαλύσῃης, 5οτῖ- 
Ῥεηϊὶ όΡΥαθο ομβϑθοιίιβ 51ηῈ; 
Ου]ι5 νἱάθηᾶα δηησί. δα ὥομο. 
625. νυϊσοὸ ἐδίῃς. βοα 8.: πρὶν 
ἑδρώσης. οἱ γὰρ ἵπποι οὐκ εἰσὶν 
ὀξεῖς ἐν τῇ ἀρχῇ εἰς τὸν δρόμον, 
καμόντες ὸὲξ καὶ ἱδρώσαντες ὁξυ- 
τεροι γίνονται. Β.: ῬΥΙ5Ζιδ πὶ 5ιι- 
ἀν 5 δὲ βοϊγθυὶβ δυἐαι ΠΟΥ 5 
ΔΙασιιπι πηοῖιι ΒΒ ΘΠΊΘΩΙ, 

87. ἐκ γὰρ τῆς ἀναπνοῆς καὶ 
τοῦ ἀέρος ἡ δυσωδία μᾶλλον ηὔξε- 
τὸ τοῦ κανϑάρου. -- ὃ. 

88. εἰ δὲ ποιήδειϊς; 5ἷπ ἦθος 
α6ρε5 γασογο; 5ἷῃ οριιβ δϑβέ, αὐ μος 
ἔάοΐα5. οἵ. ΡΙας, 1095. 

90. ὦ δέσποτ᾽ ἄναξ. διὰ τὸ 
μετάρσιον αὐτὸν ἦρϑαι, καὶ προσ- 
δοκᾷν ἐπιβήσεσϑαι τοῦ οὐρανοῦ, 
ϑειοτέρᾳ αὐτὸν ἐτίμησε φωνῇ, ἄνα- 
χτὰ εἰπών. 8. νἱάθιιῦ πος 6556 
ΕΧ αδἰΐψφιια ἰγαβροβᾶϊα. Β6.: πα- 
9απ. (ἀε11τ85). [πὶ ΡΙαξ, δ0Ά4, ληρεῖν 
καὶ παραπαίειν. 

92. μετ. ποῦ δὴ περὶ τὰ μετέω- 
ρα πέτῃ, καὶ μάτην ὡς ἔτυχε κά- 
μνειξ ; μετεωροκποπεῖν δέ ἐστι 
κυρίως τὸ πλάτῃ τῆς κώπης τὴν 
ἁ)άλατταν συγκόύπτειν. ϑι 

94. παλ. “μηχανησάμενος καὶ ἐ ἐγ- 
χειρήσας, ἀπὸ τῆς παλάμης, ἡ τὸ 
πολλὰ κατασκευάζομεν. 8. ῬΒοΐ,, 
χιοη θη Β., παλαμᾶσϑαι, τεχνά-- 
ζεσθαι. 

95. τί οὐχ ὑγιαίνεις; ομΓ 
ποτὶ 65 ϑαπιδ! ῬΆι]Ο πηοαθϑβίϊιδ 
ἀϊοΐαμπι οϑὺ αιιᾶηι δηΐθα ὡς παρα- 
παίεις, ὯὨῈ Ποει5 ᾿ἰρουοσθ αἰοῖο 
ΒΟΥ οἴδπααϊαγ, σοδίοσαπι οἵ, 
ΡΙαΐ. 860. εἴς. 
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ΤΡ. εὐφημεῖν χρὴ, καὶ μὴ φλαῦρον 
μηδὲν γρύξειν, ἀλλ᾿ ὁλολύξειν᾽" 
τοῖς τ᾽ ἀνθρώποισι φράσον σιγᾷν, 
τούς τε κοπρῶνας καὶ τὰς λαύρας 

100 

Ο. Β. 

Υ ᾧ τὰ 

καιναῖς πλίνϑοισιν ἀνοικοδομεῖν, 
καὶ τοὺς πρωχτοὺς ἐπικλείειν. 

3 “, Ψ “ ’ 3 “ἌἉ , ,͵ 

οὐκ ἐσὺ οπῶὼς σιγησομ, ἣν μὴ μοι φρασῇῃς, 

ὅποι πέτεσϑαι διανοεῖ. 

85 ῬαΥ; 

1. ἔτ. 

τί δ᾽ ἄλλο γ᾽ ἡ. 
ὡς τὸν 4 ἐς τὸν οὐρανόν; 

9:8. 

106 ΤΡ. ἐρησόμενος ἐκεῖνον Ἑλλήνων 
τίνα νοῦν ἔχων: 
πέρι 

ς ξ ᾿ δ -" ς 
ἁπαξαπάντων, ὃ τι ποιεῖν βουλεύεται. 

Ο. Β. ἐὰν δὲ μή δοι καταγορεύσῃ; 
ΠΡ γράψομαι 

Μήδοισιν αὐτὸν προδιδόναι τήν Ελλάδα. 
Ο. Β. μὰ τὸν Ζιόνυσον, οὐδέποτε ζῶντός γ᾽ ἐμοῦ. 

96, 7. εὐφ. χρή. ἔοτιιϑι]5. Θιηὶ 
νΟΥθΙ5 αὐ Ἰπρ6ὲῖ. οἵ, ῬΙαΐ. 759. "" 
ΝΡ. 968. 5.: φλαῦρον, ἄναι- 
δὲς", δύσφημον, φλύαρον. ὁλο- 
λύξειν, τὸ μετὰ πραυγῆς εὔχε- 
σϑαι. Β.: φλαῦρον ε6Ξϊ 1. 4. κα- 
κὸν, ἐπίαμδέωπι; Εἴ ΘΟὨΒΌΪ1Ο τιῖ1- 
ἴὰγ νοῦροὸ γρύξειν (πιιγα, Ἀ]- 
5Βοαύα:;: νἱθβ Βδη. 864. [Ρ]ιΐ. 17, 
450.] εἰ Ζοπδγ. 1, 456.), αιιῖ8 ν6] 
ἀηᾶ νΟΟΘ ἔθη Βοίογδῖ 5115 ΕΥ̓ Π1 
εαϊ οπιθη.“ς γρύξειν, ὁλολύζειν. 50- 
Ὧϊι5 51Π111158, συ α]ο1}}1 σδιιδα τιδιιχ-- 
Ῥαζιι8, 

98, σιγᾷν, ἴδοεγα, βανότθ {{π- 
ΕΊΣ εὐφημεῖν, 

99. λαυρὰς (5ἰο) ἐκάλουν τὰς 
στενὰς δύμας, ἔνϑα πᾶσα ἀκαϑαρ- 
σία ἣν. (ΡτορυΙΘ λαῦρα εβὲ σπλα- 
τεῖα ῥύμη, δι’ ἧς ὁ λαὸς παρέρχε- 
ται: Ζοπαδυ. 2, 1286., Ῥμοί. ρΡ. 150. 
ἢ. 1. νουθεισ δδίμξος, αἱ κοπρώνες 
5ιηΐ μπιεία, Ἐ.) τοὺς ῥυπαροὺς 
οὖν τύπους ἀποφράξαι παρακελεύ- 
εται, καὶ τοὺς κοπρώνας, ἵνα μὴ 
ἐρεϑίσωσι τὸν κάνϑαρον καὶ κατα- 
σπάσωσι κάτω δυσωδίαν πνέον- 
τα. μετέωρος δὲ ὧν ἐπὶ τοῦ καν- 
ϑάρου ταῦτα λέγει. 8. 

100. χϑοοπείνιι5 ἰαξογιίνι ἱπιδέαιι- 
γαγε οἰοασαθδ9 ὯΘ ἔοθίουθ ὩδΥθ5 
Ιαβάδηϊξ (εἴ βοδύδθδϑθιμχ 4111] πη). 

102. διγήσο μ᾽. 6]15 πὶ αὐ τοῦ 
452., 470., Ἀδπη. 648., ϑὅορῃ. ΡΠϊ- 
Ἰοοῖ, 1097. εἴο. οὗ, ΜΙ. 57. δΥ. 
ὃ. 44, 

104. νοῦν, ταθπέθπι, ΘΟὨ51]111111. 
106. ἁπαξ. γὴν ΕἸΜΙ 4.11. 
107. γρ ἄψομαι; κατηγορήσω. 

παίξει δὲ διὰ τὸ φιλόδικον τῶν 
᾿Δϑηναίων, λέγων καὶ τοῦ Διὸς 
κατηγορήσω, ὡς προδιδόν.- 
τος τὴν Ἑλλάδα τοῖς Πέρ- 
ὕζαις. (14 ξαοετθ νἹἀθρδῦιγ Τυρί- 
ἰθγ, ναβίαυὶ αἰάιιθ ἀθβο αυ} 5116115 
Οταθοΐαπι αἰαίαγηο 6110, τ ἔα- 
ΟἹ] 15 Ρτδθᾶα 65ϑοῖ Βοβίμπ.) τοῦτο 
δὲ λέγει, ὅτι “Παχεδαιμονίοις ἐβο- 
ἤϑουν οἱ Πέρσαι ἐν τῷ πολέμῳ 
τῷ Πελοποννησιακῷ. Ν 'πιδ 16, εἰ- 
ἀυἱάθι ῬὈΥ πα που 605 ἰοΐα διη 
ξοοάογα 90. ἀηπηὸ 6]115}6}}} (ΟἸ γπρ. 
91, 4., δῃΐθ Οἰισιδῖ, μδὲ. 4132,). τἱἱ 
ἸηοπμθΣ ῬΔΙηΊΕΥ. βϑοιπαάππι Τμι. 
8, 37. οἵ, αὐριιχ. ἔα 186 δηποῖ, τ) 

109. Βασομιπι Ἰπνοσδῖ, τὖ ΡΥδ86- 
δίειμι ᾿αάογαπι. οἵ. 967., 432. 
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110 ΤΡ. οὐκ ἔστι παρὰ ταῦτ᾽ ἄλλ. 
Ο. 8. ἰοὺ, ἰοὺ, ἰού! 

ὦ παιδί, ὁ πατὴρ ἀπολιπὼν ἀπέρχεται 
τ᾿ »Ο 

υμας ἐρήμους εἰς τὸν οὐρανὸν λάϑρα" 
ὧλχ ἀντιβολ εἴτε τὸν πατέρ, ὦ κακοδαίμονα! 

ἀκ. Ἑ- 

Ποχαπι, Ποὺ. 

ΚΟ. ὦ πάτερ, ὦ πάτερ, ἀφ᾽ ἔτυμός γε 

118 δώμασιν ἡμετέροις φάτις ἥκει, 

ὡς συ μετ’ ὀρνίδων, προλιπὼν ἐμὲ, 
ἐς Κόρακας βαδιεῖ μεταμώνιος; 

ἔστι τι τῶνδ᾽ ἐτύμως; εἴπ, ὦ πάτερ, εἴ τι φιλεῖς 
μξ. 

ΤΡ. δοξάσαι ἐστὶ, κόραι" τὸ δ᾽ ἐτήτυμον, ἄχϑομαι ὑμῖν, 
120 

ἜΝ ἘῸῸῚ Ἃ -..» 9. 2 ΄ - 

ἡνίῳ ἂν αἰτίξητ ἄρτον, παππαν μὲ καλοῦσαι, 
) - ἈΕῚ Ξ3᾿ ΄ 
ἔνδον δ᾽ ἀργυρίου μηδὲ ψαχὰς ἢ πάνυ πάμπαν. 
-" ἘννΤ Χ ΕΥ̓ »φ,, ᾽ ’ ΠΡ ΞΩΣ ῷ [νὴ 
ἣν δ᾽ ἐγὼ εὖ πράξας ἔλθω πάλιν, ἕξετ᾽ ἐν ὥρᾳ 

’ Γ ᾿Ὶ , »ἵ ΑΝ, 3 - 

κολλύραν μεγάλην, καὶ κόνδυλον ὄψον ἐπ᾽ αὐτῇ. 

110. παρὰ ταῦτ᾽ ἄλλα, αἴία 
γαθίθτ μᾶθο, ἀϊι88 ΑἸΧΙ, ΣΟΥ Πλι18, 

4πᾶ6 δἰΐαπι ΝΡ, 700. ἸΘΘΊΓαΥ. αἰ 
Βα. δμπποΐανϊξ. 85.: οὐκ ἔστιν, ἄλ. 
λως γξ νέσϑαι; εἰ μὴ ἀνελϑεῖν εἰς 
οὐρανούς. 

117. ἐς Κόςρ. οἵ, 19. μεταμ. 
μάταιος ; ἀνεμοφόρητος, ἀχρεῖος. 
51. Ψἱοίον. δὲ μεταμώνεος 6ὲ μετα- 
μώλιος υιϑϊϊαϊαπι ξι 5586 τπομϑὶ Β.. 

868 Δ ἈΠΌ] Οσ μα ΟΥΠΙ8}} 6556 μξ- 
ταμώνιος: ἅτ ἀ8 τα ἰδπάδὲ Ηθυῃ. 
αἂ Ηοπι. 1114. 4, 368. οὲ ΤΠ - 
χ8η1}), δα ΖΟη. 2, 1849. οἵ, δομποὶ- 
ΔΕ] Ἰοχ. στ. ν. μεταμώνιος. 5.: ἐς 
Κόρ δέον εἰπεῖν εἰς οὐρανόν. --- 
ἅμα “δὲ καὶ ἐφ᾽ ὕβρει: ἐδόκει γὰρ 
ἀνωφελῶς ἀπιέναι, ὥσπερ οἱ εἰς 
τὸ σκότος ἀπιόντες. 

119. δοξ. ἀντὶ τοῦ ὑπονοῆσαι, 
εἰκάσαι. 8. δοτι)ίοογθ ἄρα ἤἴοεὶ 9 71- 
{ιοῖαο; ἴϊα εβὶ. τὸ δ᾽ ἐτήτυμον 
Εἴο.: πᾶπὶ 7 Εν Τα ΟΥΟΙΟΤ 9 φιασαο 

γπ86 ρᾶποπι ρμοϑοιίέῖς Θῖο. δὲ σδιιβαὶθ 
ἩΠιρίτας Ηρθυπδηη. δα ὙἹΡοΥ. δη- 

ποῖ. 848. Ὁ. οἔἁ ἱπάοχ Επτῖρ. Π. ν. 
- ὑμῖν δἀαϊξιπὶ Τα πα 1] 18 Υ 6 Υ, 

1920. αἐτίξειν Ῥήο αἰτεῖν οἴἴδηι 
Ησηπι. 1]. 17, 992, Ἰορίίασ. Β. 1ΐθπι 
Οαγ55. 19, 673. οἵ, Ἰοχῖοα ἢ. νυ. 

1921. ἡ δία, Μ8. ἴῃ ψαχάς: ἤ, 

ογέθ οηἶθθοὺ ὁ ϑβιρβουρίο, σδίβυϊ 
ΤΠΡΥΪ πιθπάοσθ ἦν. να ΜΙ. συ, 
ΦΥ. ὃ. 521. ΟἸατιββϑίπηιβ ΘΒ  ΘΥτι5 
ἹΜοΙϑέι οτίϊξ Ρ. 109:: ΟἸΝ165," 
Ἰη χα, ,,Ἰοῖα δαἀβοσιρίασα ἴῃ Ψ 4Ρ- 
11’ εἰς. οἵ. 7146 0805 1πᾶάϊοθ Απὲ]ο]. 
Ῥαϊαΐ., πὸβ δὰ ϑοόορᾷῃ, Οβα, (ο]. 
1895. δ.: ψακὰὲς, τὸ μικρότατον, 
ὃ καὶ νιφὲς καλεῖται. ἀντὶ τοῦ 
μηδὲ ὀβολοῦ ὄντος ἡμῖν 
δεὰ ἐὸν πόλεμον. ϑ8ϑα14. Μ5. 
φεκὰς, 4ποα ἰδπίιπάδπι να]θὲ; 
564 ΡΕΥ͂ ΘΥΤΌΥΤΘΙΙ, ΟΥ̓ΠΠ16 Δ] ΥΘ ΠῚ 
ΣΟΥΠΊ8ΠῚ Ροξοθηΐο, πιὸ τηοηθὲ ΠΟΡΥ. 

199, ἐν ὥρᾳ- ἵπι ἐοπιρογθ, τὴϑ- 
ὭΥΘ. οἵ. ὑ6β5ρ. φάφ,͵͵ Οὐμο. 418. 
128. κολ λύρα τὸ ἔλαττον τοῦ 

ἄρτου. τινὲς δὲ τὴν κολλύραν εἶδος 
ἄρτον, ὃ τοῖς παιδίοις διδόασιν. 
ἔπαιξε: δὲ παρὰ τὸ λεγόμενον εἶ 
δὲ οἶνον αἰτεῖ, κπόνδυλον 
αὐτῷ δὸς ὑπὲρ τοῦ ἐϑίξειν τοὺς 
παῖδας μηδέν τι περιττὸν ζητεῖν. 8. 

1923, πιοποῖ Κ, δᾶ ϑδιυϊα. 92, Ρ. 
9237. ν:. πάνδυλος ΑΥ̓ΙΞοΟΡ Δ Θηλ 
Ῥτύο κάνδυλον ργδεῖθυ ὄδχρθοΐαϊϊο- 
61 ΟἸΧΙ556 κύνδυλον. ,,65ὲ δι- 
ἴδηι,“ παι ΕἸ, ΟἸχ., οοκάνδυλος 
Εἰβιιβ οχ ἰδοῖθ δὲ τη 6116. φαῖρις 
αὐάιτπν φυϊάδτ ΟἹ οιιηι δὲ σα 5611." 
οἵ, ϑομποίάου, 16χ. σύν ν᾿ καάνδαυ- 
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ΚΟ. καὶ τίς πόρος σοι τῆς ὁδοῦ γενήσεται; 
ναῦς μὲν γὰρ οὐκ ἄξει σε ταύτην τὴν ὁδόν. 125 
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Ῥ. ἼΣι 

ἘῬ' πτηνὸς πορεύσει πῶλος οὐ ναυσϑλώσομαι. 
ΚΟ. τίς δ᾽ ἡ ̓ πίνοια σοῦστιν, ὥστε χάνϑαρον 

ξεύξαντ᾽ ἐλαύνειν εἰς ϑεοὺς, ὦ παππία; 

ΤΡ. ἐν τοῖσιν “ἰσώπου λόγοις ἐξηυρέϑη 

180 μόνος πετεινῶν εἰς ϑεοὺς ἀφιγμένος. 

ΚΟ. ἄπιστον εἶπας μῦϑον, ὦ πάτερ, πάτερ, 
ὕπως κάκοσμον ξῶον ἦλϑεν εἰς ϑεούς. 

ΤΡ. ἦλθεν κατ ἔχϑραν ἀετοῦ πάλαι ποτὲ 
ὧὦ᾽ ἐκκυλίνδων, κἀντιτιμωρούμενος. 

18 ΚΟ.οὐκοῦν ἐχρῆν ὅδε Πηγάσου ξεῦξαν πτεροῦ; 
ὕπως ἐφαίνου τοῖς θεοῖς τραγικώτερος. 

ΤΡ. ἀλλ᾽, ὦ μέλ᾽, ἄν μοι σιτίων διπλῶν ἔδει" 

λος. ΕΓΥΠΙοΙορισ Ρ. 5928. οἱ Ζοηδ- 
γὰ5 9, 1931. 5641. 1416π1] 6858 ριι- 
ἰδ χόνδυλον εἰ κάνδυλον, ρι- 
βυϊ, τ΄ αἀηποίαν Β, νἱαθίυῦ 
58Π6 οορίΐαβθ58 Αὐϊδῖ, ῬυΥου ΘΥ 1 
1114, οὐ} 5 τπθηΐῖο δβϑὲ 8ρΡ. 8080], 
δὰ νοΥϑβιιπι ῬΥΔΘΘΎΘΒΒΙΠΊ. 

1926. οὐ ναυσϑλ. οὐ νηὸς ἐπι- 
βήσομαι. κυρίως δὲ τὸ ναῦς μισϑώ- 
σασϑαι. λέγεται δὲ καὶ πετεινὸν 
καὶ πτηνόν. πῶλον δὲ λέγει 
τὸν κάνϑαρον. 8. ναυσϑλοῦν ἀϊοο- 
Ῥαΐαὰσ. ρύο νψαυστολεῖν, ὨδΥ]ΡΑΥΘ, 
ῬΒοί. 16χ. Ρ. 212. Β. 

197. ἡ ̓ πίνοια, οορίϊαιῖο, Θοη- 
511 Ππππὴ. 

128. Ῥθηδ τησηϑὲ ΕἸ. ΟἾγ., ξευ- 
γνύναε ἢ. 1. εὐ 185, ΠΦΎΤ 
8558 4118Π0| 5:6 77|67 6.) ἀπιδολίγγθη: 
ΕἸ, Ομγ.: ὦ παππία. μαθο τοχ 
ὑποκόρισμα εδὶ φιλοφρονητικὸν, 
4. Ὠβιι5 δδὶ ῬΒΠΠρριιβ Οοπιΐοιι5 
ἴπ ῬΒΙγγα (ΔΈ Βα, ὃ. Ρ. 858, 564: 

(45.): παππία, βούλει δραμὼν 
Ἐὶς τὴν ἀγορὰν καταγοράσαι μοι; 
φράζξε τί; ὕει, μοι (φράζε) τι) εἰς, 

129. Ξεχιι. ἐξητνρ. δοσίβιιιβ 531- 
δὶ Πσαῖϊοη δ ΡΥδεδεμῖῖδβ, νἱὰ, Μδτη, 
80. ΕΥ. ὃ. 806. 8.: φέρεται γὰρ ἐν 
τοῖς αὐτοῦ (Ἀεβορῇ) μύϑοις, ἐχ- 
ϑρεῦσαι αἰετὸν καὶ κάνϑαρον, καὶ 
ἑκάτερον αὐτῶν ϑατέρου τὰ ὠὰ 
διασπᾷν. μόνος πετ. ἁρπάζοντος 
τοῦ ἀετοῦ τοὺς νεοττοὺς τοῦ καν- 

ΛἈΒΙΒΈΟΡΗΑΝΕΒ Κ᾿ 

ϑάρου, καὶ ὃ κάνθαρος τοῦ ἀετοῦ 
τὰ ὠὰ ἐκκλέψας ἐξεκύλισεν ἕως το- 
σούτου, ἕως ον ἦλθε πρὸς τὸν 
Ζία. κατηγοροῦντος δὲ τοῦ ἀετοῦ 
προσέταξεν αὐτῷ ὁ Ζεὺς ἐν τῷ 
αὐτοῦ τοῦ “ιὸς ̓κόλπῳ νεοττεύειίν. 
ἐπειδὴ δὲ τὰ ὁὰ εἶχεν ὁ Ζεὺς, πε- 
ριἵπτατο τὸν “Ἰα, ὃ κάνθαρος" ὃ 
δὲ ἐκλαϑόμενος ἀνέστηκεν ἐκ τῆς 
κεφαλῆς; ὡς ἀποσοβήσων αὐτὸν, 
καὶ κατέαξε τὰ ὧδ: φΘοιπμπηεπιογεαξ 
Θδπι ἔα] 8πηι Αὐϊδίορι. δἰῖαπι 650. 
1486... ἘΡῚ να. ΒΕ. ἵπ 48 οΥἕασα 
Ῥγον ἜΥ Ρἰ απ χάνϑαρος ἀετὸν μαίε- 
ται, 4οα νεύρβοβθ δχρ]ϊοαι Εγα- 
βιηιϑ ἴ Αἀαρὶϊθ, Ῥᾶρσρ, 751. εἴ 
5644. εἀ, ΒΟΡ. ϑΊθΡ Βδη], 

181. ὦ πάτερ; πάτερ: τέρο- 
1110 ἱπάϊσπδηιῖ5, αὐ ὦ κύον, κύον 
ν685ρ.- 1443,, Ἶάρες; άρες βροτολοι- 
γὲ 8ρ. Ἠοπηθειιτα οἴο. 

134. ὦ᾽ ἐκ. τὸ πλῆρες ὦ ἅ. 8. 
186. τραγ: ἰχαροθα 5 τηδίθυῖα 

Ζαϊν Ῥερσαβιιβ, 410. νϑοϊὶ δ πὲ Ῥοτ- 
βθξ, ἀ6 4οὸ Επγὶρ, ἴπ Απαγοχηθ- 
ἀα ἀϊκούαι, εἱ ΒεΠεγορποπίθβ; ἀθ 
49 ἴπ σσρποτηϊηῖ ἀγαπιαῖθ, 400 
μἰς ργαθοῖραθ γϑόρίεῖς, Β6: 

137. ἴϊα Ὀἰπαοτξ, οἱ ἢ. 1. δὲ 87ά. 
Βαν., πὸ Βυὸ: ὦ μέλε, εἷμα ε]ϊδῖο- 
6; 4ἃ ΟὟΥ πὸπ τΘΙΠΙΤ, νοὶ 
ὥομης, 3246., }ιαυὰ Ἰπῖο] Προ. 9 Ρὰ- 
158. ὦ μέλε. νυ] σαι οἹτπα ΠΡ Υὶ 
ὦ μελέα, μοι. 8.: εἰμμεεῖ ἔβι δυὲ- 
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- ,γ ῶωἷ᾿ ῦ} ἡ ΕΣ , 4 ᾿ 
νῦν δ᾽ ἅττ ὧν αὐτὸς καταφάγω τὰ σιτία, 
τούτοισι τοῖς αὐτοῖσι τοῦτον χορτάσω. 

9 “ ς Δ 

140 ΚΟ. τί δ᾽, ἣν ἐς ὑργὸν πόντιον πέσῃ βάϑος; 
πῶς ἐξολισϑεῖν πτηνὸς ὧν δυνήσεται; 

ΤΡ, ἐπίτηδες εἶχον πηδάλιον, ᾧ χρήσομαι" 
τὸ δὲ πλοῖον ἔσται Ναξιουργὴς κάνϑαρος. 

ΚΟ. λιμὴν δὲ τίς σε δέξεται φορούμενον ; 
145 ΤΡ. ἐν Πειραεῖ δήπου ᾽στὶ Κανϑάρου λιμήν. 

ΚΟ. ἐκεῖνο τήρει, μὴ σφαλεὶς καταῤῥυῇς 
ἐντεῦϑεν, εἶτα χωλὸς ὧν Εὐριπίδῃ 

κῶς. λέγει δὲ πρὸς ἄμφω τὰ παι- 
δία. ἴα ἰθγάαθ βθχιβ ββΡΙΒΟΙΘς 
ἴιγ: νὶᾶθ 259. εἱο. ολλ᾽ ἐσίειτς 
αὐ Ὑπιιο. 1, 26. ἀλλὰ δόρατεύουσι 
εἴο. 

141. πῶς ̓ διανήξασϑαι δυνήσε- 
ται; ἐπεὶ τὰ πλεῖστα τῶν ὀρνέων 
ἐμπεσόντα εἰς ὕδωρ νήχεσϑαι οὐ 
δύναται. διαβάλλει δὲ τὰ περὶ Ἰκά- 
ρου τῶν Τραγικῶν λεγόμενα. 8. 

145. εἴχον. ἈΔΡΘ,»δηι δὲ ΠαΡ6ο. 
νἱ. Μαΐι. θυ. δυ. δ. 605. 5θχα. 
οἱ οἱ. Ἰηῖτα 511.., 595. ὅ.: πηδά- 
λιον. τὸ αἰδοῖον δείκνυσι παίξων. 
Ἰοσο 5: ΠΉ}}} Γμιοίαητι5 ὙεΥδθ Ηἰϊβῖ. 
ς. 45.: μετ᾽ ὀλίγον δὲ καὶ ἄνδρας 
εἴδομεν καινῷ τρόπῳ ναυτιλίας 
χρωμένους" αὐτοὶ γὰρ καὶ ναῦται 
καὶ νῆες ἤσαν. λέξω δὲ τοῦ πλοῦ 
τὸν τρόπον" ὕπτιοι κείμενοι ἐπὶ 
τοῦ ὕδατος, ὀρϑύσαντες τὰ αἰδοῖα 
(μεγάλα δὲ φέρουσιν), ἐξ αὐτῶν 
ὀϑόνην πετάσαντες, καὶ ταῖς χερσὲ 
τοὺς ποδεώνας “κατέχοντες ; ἐμπί- 
πτοντὸς τοῦ ἀνέμου, ἔπλεον. 

145. Ναξ. κανϑ. πλοῖα ἣν οὕ- 
τω λεγόμενα, κάνϑαροι, ἐν Νάξῳ 
γινόμενα τῇ νήσῳ. παὶ Κνιδουργεῖς 
δὲ ἄλλας ναῦς (1π16}}. ἐκάλουν) 
ἀπὸ Κνίδου, καὶ τὴν Κέρχυρον 
ἀπὸ Κερκύρας, καὶ τὴν Πάρωνα 
ἀπὸ Πάρου. 8. Κορινϑιουργὴς τι6- 
ΟΥ̓ΔῸΣ ἃρ. Αἴποη. δ. μ. 199., 
Τποηθηΐθ ῬΟΥΘΟΠΌ Αἀνοῖβ, Ὁ. 199. 
ΒΥυ.: ΤΌοιι5 ἴῃ δηλ θ᾽ στταίθ οἰ ση- 
ΟΔΠΟΙ15. --τ ΑἸΠμθη. Ρ. 478. ΠΡ. 
11. ». 251. 4, Οϑομννοῖρἢ. ,.4.: 
κάνθαρος. ὅτι μὲν πλοίου ὄνομα 
κοινόν. ὅτε δὲ (πιο πάνϑαρος ὁτὲ 
μὲν πᾶ. ὄν. κοινὸν, ὁτὲ δὲ, πιοάο, 

πιοᾶο: νἱὰ. Ηστπι. δα Νίσου. δη- 
ποῖ. 9258.) καὶ ποτήριόν τε οὕτω 
καλεῖται οἷο. 

144 φορ.», ἴπ 8110 Ἰδοξϑίι.- 
Ἴ35, δήπου, 501]11ς6[. οἴ. ΡΙπε. 

487. 8.: ὁ Πειραεὺς λιμένας ἔχει 
τρεῖς, πάντας κλειτούς. εἰς μὲν ὁ 

Κανϑάρου λιμὴν, οὕτω καλούμε- 
νος ἀπὸ τινος ἥρωος Κανϑάρου, 
ἐν ᾧ τὰ νεώρια, εἶτα τὸ ᾿φροδέ- 
σιον, εἶτα κύκλῳ τοῦ λιμένος στοαί 
ἐ. --- ν. Μεουχεὶ Ῥίγαθθιπι ὁ. 8. 
Βτγ. Ὡορτ.; ϑοοιμάα 1π Πειραεῖ 
οοΥτϊρίειν. εἰς “ῆλον ἐλϑεῖν ἠϑέ- 
λησ᾽ ἐκ Πειραιῶς τϊζοη 8ρ. Αἰ]Π6η, 
4, 22. ρν. 178. (. ΑἸοχὶβ. 1914. ". 
569. οοἴθγιπι ἔουπια Πειραεῖ, {τᾶ πὶ 
παρϑθηὲ ϑαἀᾶ., οϑῦὶθ 8 ρυπηδθ ΟΠ 
Κ. ΒΥ. οὐ [νϑύηῃ,, ὑϑοθηιοσζεπι 
ΟΥδθοουύιηιϊ 6556 ν] ἀδίμχ. θαι Ηδ- 
5ΥΟΠΐο ν. ξέα ε Μϑ8. γϑϑεϊ θη ϑηῖ 
σοηξοὶ Ῥουύβοῃιβ. " ὅ6 Πειραζεὺς 
νῆες Οαϊείοτα. δὰ Ηδρμαδβδβξ. ρΡ. 
216. οἱ δά4θ ῬἈΠΠσοὶ νθύβι πὶ ἀρ. 
Ηοϊϑβίβη. δὰ ϑῖβρῃ. ΒυΖ., ϑ8]πη85. δὲ 
5]1π, Ὀ. 425, Ἰχθθυ Πειραιεὺς κά- 
ρυον μέγ᾽ ἔστι καὶ κενὸν ἴῃ 7146008- 
511 ΑὨΐΠ0]. Ῥα]αῖ. 1. 2. Ρ. 445. (οἵ. 
7Ζδσοββ. οἵπὶ 1111Ὁ,. ἴὰππε πὶ Αααϊ- 
ἴαπι. δα ΑἰΠρθη. Ρ. ̓ 15ὴ 

146. κατ. εἴ. 71. 0σῳ αλ.»γ) μδὲ 
ἐπιρεβετῖϑ. Ῥμοῖ. Ἰὲχ. Ρ. 106.: κα- 
ταῤῥυῆναι" καταπεσεῖν.“ Β. 

147. ---- ἀποτείνει πρὸς Εὐριπί- 
δὴν, ὃς ἐν δράματι χωλὸν εἰσάγει 
τὸν Βελλεροφόντην διὰ τὸ πεπτω- 
χέναι ὑπὸ (ἀπὸ) τοῦ Πηγάσου. 5. 
ἰάθη δὰ Ἀδη. 799. (871.) τὸν 
χωλοποιόν. διὰ τοὺς τρεῖς, Βελ- 

λεροφόντην, Φιλοχτήτην, Τήλεφον. 
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λόγον παράσχῃς, καὶ τραγῳδία γένῃ. 
Ξ 

150 

ἐμοὶ μελήσει ταῦτά γ᾽" ἀλλὰ χαίρετε. 
ὑμεῖς δέ γ͵, ὑπὲρ ὧν τοὺς πόνους ἐγὼ πονῶ, 
μὴ βδεῖτε, μηδὲ χέξεθϑ᾽ ἡμερῶν τριῶν, 
ὡς εἰ μετέωρος οὗτος ὧν ὀσφρήσεται, 
κατωκάρα ῥίψας με βουκολήσεται. 
ἀλλ ἄγε, Πήγασε, χώρει χαίρων, 
χρυσοχάλινον πάταγον ψαλίων 165 
διαχινήσας φαιδροῖς ὠσίν. 
τί ποιεῖς ; τί ποιεῖς ; ποῖ παρακλίνεις 

τοὺς μυκτῆρας πρὸς τὰς λαύρας; 
ἵει σαυτὸν ϑαῤῥῶν ἀπὸ γῆς, 

160 

148. λόγον; πιαέογίαπι δογπιο- 
πιέπτι. 

149, Ἠϊ5 ἀἸοι5. ΑἸ ρῬαΐου ἢ - 
1145, 4.86 6 δοθῆ δρθιιηΐ. ἐμ 
Τυγρᾶθιι δα ςρεβοϊβδίουγθβ 56 σοπ- 
γΟΥ . ΘΟοβαπ8 Ἰαρθοῦ ποπ 1] 6Ὲ}15, 
56 4116 σουύρουὶβ ρασγίθ ἔανθσθ. Β. 
βἰ πάλ του 98. οὐ 157. ββεης. : δ6θο 
ἰδῖὶθ Ἰοσιῖς μ]δοιΐε Αὐἱβίορμδηΐ, 
ΠΟΙ ΤΩΘΙΪΟΥ 111} Ξαθρα ἃ]1ϊ5 Οοιηΐ- 
οἶβ, 4105 ἀογιάοι, 

151. ἡμ. τριῶν, τὐϊάιπι, νἱά, 
Μαῖΐιῃ. σύ. σύ. ὃ. 878, 2. 

153. κατ. κατωφερῶς" ὅτι τὸ 
ἐπὶ τῆς κεφαλῆς πεσεῖν κατωκάρα 
λέγεται ᾿ἀττικῶς ὑφ᾽ ἕν. (Ῥμοι. Ἰεχ. 
Ρ. 112.: κατωκάρα " κάτω τὴν κε-- 
φαλὴν ἔχοντα. Β.) βουκ. ἀπατή- 
σεται. καὶ βουκόλημα τὸ ϑέλγητρον, 
ὡς τὸ χὔπως ἔχῃ τι βουκόλη- 
μα τῆς λύπης, ἀνέθηκε τοί- 
χοιοποικίλαςγραφὰς ξώων. 
5. 114 ἢσ5 οποϊΐααρθο5 βουίρεπαάο8 
6556 νἱᾶϊὲ ΕἸ, ΟἾχ., σιπὶ ἱπ ΠΠΥὴϑ 
Ἰερϑίηγ καὶ ὅπως εἰ, τοῖς τοίχοις. 
ΒΑΡΎ ποη ἱπαρίθ 6856 οθηβοῖ. οἷ, 
Ὑγτννμίΐ ἀἴδδοσε. ἀθ Βαρυῖο ρΡ. 
55..) δῖ αιιοὰ ξϑάθὲ ἴῃ }}15. νϑυϑὶ- 

ΟΡὰ5 ἐνέθηκε νἱάδίις 6556. χηϊηιι8 
ΤΠ ΘΟΘ55ΑΥ ΠῚ, 

154. μετὰ τὸ παρακελεύσασϑαι 
τῷ ὄχλῳ καὶ τοῖς ἑαυτοῦ παιδίοις 
κατὰ μηδὲν ἐῤεθίσαι τὸν κάνϑα- 
ρον, παραπελεύεται αὐτῷ, -- 8. 

κᾷτα δρομαίαν πτέρυγ᾽ ἐκτείνων 

155. χγρυσοχαλινῶν ϑυϊά, Μϑ, ἱπ 
ψΨαλλίοις. χρυσοχάλινον Ἰι5ῖο ποιη- 
τικώτερον νἱάθυὶ οτρίαπι ρΡοϊοϑέ 
πη Οομπιΐοο, π6ο ἔβηηθ) ΟΧ ἔγαροῦ- 
αἴα 6856 σοηβίδί, γρυσογαλίνων 
Ῥυϊάθην ΕἸοσυθηΐ ΟἾγ, Ρῥ]δοιῖε δὲ 
ΒΘΥΡΊΘΥΟ, πθο εβᾶη6 ἀδβιπξ ΘΧΘη1- 
ῬΙα ρϑυιυχαΐζαίαγιπι ἸπΙΘΥ 56 ΠΠἰ16- 
χαγιῖι ὁ δ᾽ ὦ, δΔιθπΊΔπιοαιπὶ 
8Ρ. Επγὶρ. δαρρ!. 55. βου θθηθιπι 
6556 υἱαρίυσ λαΐνων τάφων ρμτο 
λάϊνον τάφον, εἰ οσοπῖτα Ηδτϑεὶ. 
33. καϑεζώμεϑα 5ογὶρίυμγ εδὲ 1π 
ΠΡρτίς ρτὸ καϑεξόμεϑα. οἵ, Οτεοεέ. 
680., ἈΠ:65. 8438,. 9ἀς005. Απὲῃο], 
Ῥαϊαῖ. 8. Ρ. 454., ἱπῆγα αποαιιθ 
241. 

156. δεα κεν. Ῥδυπιονθηβ, π|ο0- 
νθη5 ΡῈῚ δὄσζϑθπι. νοὶ αὐξητικὸν 658 
διά. 8.: φαιδροῖς. πραέσι, μὴ 
ὀρϑοῖς. τοῦτο γὰρ πάσχουσιν οἱ 
ἵπποι, ὥσπερ παροξυνόμενοι εἰς 
ἄκρατον δρόμον. εἰ τοεῖο ΕἸ. ΟΠ γ.: 
τ αΥΥΙσιηΐ Κ΄ 1παιξ, 22,8 11Ὑ68. Θ αν 
οαπὶ δὰ συσγθηαιιπι ἱποϊζϑηιταγ, 
χρα}δ ἰσίίαγ ὀρϑοῖς, μὴ πραέσι, 
ιοα ἱπορίππι, βου θθηάιη πραέ- 
σιν ἢ ὀρϑοῖς, 5᾽ χυΐάοπι ὀρϑιὰ διιηΐ 
ὦτα ἵππων πραέων, δα γάγοὸ ἢ, 
αὶ μἱ δὲ ν Πἰτἴογαθ ΡΘΥΠΙ ΒΟ ΘΠ ΤΌΣ : 
νεῖ ἅμα μνήσϑητι ργτο ἀναμνή- 
σϑητι Ἰοσερθαΐοῦ οἷϊπι ἂρ. Τ αὐϊιχα 
129. 2. οα. 7]}60ο0ὈΡς. οἵ, Ῥογξοη. δὰ 
Ἐπιτὶρ, δου}. 8369, εἴς. 

158. τὰς λαύρας. οἴ, 99, 
ΡΣ 
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ὀρϑῶς χώρει Ζιὸς εἷς αὐλὰς, 
ἀπὸ μὲν κάχκης τὴν ῥῖν ἀπέχων, 
ἀπό 8᾽ ἡμερινῶν σίτων πάντων. 
ἄνϑρωπε, τί δρᾷς, οὗτος ὃ χέξων 

1605 ἐν Πειραιεῖ, παρὰ ταῖς πόρναις; 

ἀπολεῖς μ᾽, ἀπολεῖς. οὐ κατορύξεις, 
κἀπιφορήσεις τῆς γῆς πολλὴν, 
καἀπιφυτεύσεις ἕρπυλλον ἄνω, 
καὶ μύρον ἐπιχεῖς; ὡς ἦν τι πεσὼν 

170 ἐνθένδε πάϑω, τοῦ ᾿μοῦ ϑανάτου 
πέντε τάλανϑ᾽ ἡ πόλις ἡ Χίων 
διὰ τὸν σὸν πρωκτὸν ὀφλήσει. 
οἴμ᾽, ὡς δέδοικα, κοὐχέτι σκώπτων λέγω 1 

169. ἡμερ. φαοι  ἀἰαποττιηῖ, νᾺ]- 
ΒΥ 1111. --- ἡμερινῶν σίτων πάν- 
των. Πομιοθοίθ] θατοι ῬΑΥαπ 616- 
8818, τηϑ]ϊπι πάντως, «ιὶν οἷ ς 
βϑθρίϊι5. οομἔμϑδα βοΐδηι ἴπ οοαᾶ.: 
{πιὰ 46 τϑ να, ᾿ἱπαϊοθ5 ϑΟΡβοο 5 
αἴχψιιθ Ἐλιυ] ρα 15. 

164, Πηρὶλ νἱάογθ δ᾽ΐψιιθπν ἱπ 
Ῥίγϑθθο, ἄππι. 8 δϑίμοσα ενυθῃττγ, 
165. παρὰ ταῖς π. πορνεῖον 

γὰρ ἣν ἐκεῖσε. ἐμπορεῖον γάρ ἐστι, 
καὶ διὰ τὸ κατωφερὲς (ρτορεηβίο- 
πθὴλ δα 14, ΠΡ 1 τ θη ΒΟΥ 8Ὶα]) 
τῶν ναυτῶν ἐκεῖσε ἔτρεχον αἱ πόρ- 
ψαι. 8. 

166. ἴτὰ ΒΥ. οχ ῷ οοἀᾷ., πὲ ΒΟΡΗ, 
Τύδομ. 953. γαϊϊο. εἱ Ῥαϊαΐ, ἀπο- 
λεῖς, ἀπολεῖς, 51η1 ΡΥΟΠΟΠΊΪΠ6. Ἐπ- 
χ]ρΡ. Ογνο]. 585. ἀπολεῖς" δὺς οὕτω, 
δπίοαδ; αα .5ἰ.. οἵ, Άδῃ, 1180., 
ΡΙ]αΐ. 886. 8.: οὐ κατορ. οὐ συγ- 
χώσεις καὶ ἀπολρύψεις τὴν σαυτοῦ 
κόπρον; 

167. τῆς γῆς πολλήν. φομῖι1-- 
νι5 ρδΥἐ ]Ο 15, αὖ 995, νὰθ δπ- 
ποῖ. δα ΡΒ], 689. εὐ Μαιΐῃ. συ. 
δΥ. ὃ. 868... ὃ. 442, 9. 

168. ἕρπυλλον Θϑὶ {πυπῖιι5 5οΥ- 
Ῥυ πὶ Γἴηη.. μοπαοί, «τνίἰάοτ' 
Τἀγπιίατι, Τα ἀϊιπιπιοὶ. ν. γοΞ:. δ 
γῖγρ. ΕοΙορ,. ἔ. 1. ». 69. Β. ,,λευ- 
κὸς ϑύμος ΤΠΡορΡΥ., σαπαίάιτις 
ἘΠ]. (20, 29.) Πίοβοοτ. 8, 46. ἕρ- 
πυλδον, 56ΥΡ. ἀογίεπδθ, οὔουδ 
ΒΑΠΙΡ ΘΟ], (ας οἰροπείίολε οὐ ιοὶ- 

ἃ. ῬαΥ. 

ἿΩ ἘΥ. 

γιο] 16 δογργίίμπι, Τοϊαλτζπιπτι 1.) ἧνι 
τηοπίῖριι5 Οτδθοΐαθ, ὑγεία, ἰὴ 
ΟἸγαρο ΒΙ γα 6. ΘΙ ποσρ. “ Β1]- 
Ἰϑυρθοκ. ΕΤΟΥ  ΟΙΒΒΞΟ θ᾽." δε δνς 
ἕρπνυ λλον. εἶδος ἄνϑους σαμψύ- 
χῳ ὅμοιον. μάλιστα δὲ παρὼ τοῖς 
ὕδασι ϑάλλει. (» 

169. καὶ μύρον ἐπ.: καὶ ἐπι- 
βάλλεις μύρον εἰς αὔξησιν, διὰ τὸ 
τελέως ἀφανισϑῆναι τὴν ὀσμήν. 8. 
Βε.: ἦν τι -- πάϑ'ὦ. ῬΕΥ εἰιρμε- 
ὙΠ 1Πι: δὲ αοίαρδεβ ἅπις πιὸ- 
γίατ-. --τ 

171. ἡ πόλις ἡ Χίων. τοῦτο 
ὡς ἐκ παροιμίας, (Δϊῖος ἀποπα- 
τῶν, 46 αἴῖο ῥγονθύρῖο νἱ46. Ετα- 
5}1115 Οἱ ῬΑΤΟΘΗΛΪΟΒΥΘΡΒΊ. )τῶν ᾿4ϑη- 
ναίων ἐκ προφᾶσεως συκοφαντούν- 
τῶν, καὶ ζημιούντων τὰς πόλεις (εἰν!- 
ἰαῖθϑ5 5001858),: καὶ λεγόντων, ὅτι Χῖος 
ἣν ὁ ἀποπατῶν, καὶ δεοὶ τοῦτο ὁ καν- 
ἅὅαρος ἕξ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν ὁσμήν. κωμῳδεῖ 
δὲ Χίους ὡς εὐρυπρώχτους ὄντας καὶ 
ἑτοίμους πρὸς τὸ ἀποπατεῖν. 8. ΕἸ. 
ΟἸμτο: --τ ,,»,(6. ΟἸποσπι βρασοα 11- 
οεπῖϊα τοὶ τι 1Ππ4, χαοα ἃ ῬΙπέ. 
ΥΘΙΘΥΓΣ 1Π τι δοητεῖε αἰσις (θα, 
Β6ΙΞΚ, ἘΣΘ πΌ, ΘΟ ΤΣ »» τοῖς Χίοις 
ἐφιᾶσιν ἀσελγαίνειν. τι ὀυπῃϊηὸ 
ΟἸΤῚ ρου θοαπτν ἐπ ΡΥΟΡῚ οἷ 11- 
Ῥιαϊοὶ : οἵ. Άδῃ, 991. 

178. κού κ. σκ. λέγω. τουτέστιν 
ἀληϑὴ λέξω. ἐπεὶ τὰ πρώτα δια- 
σύρειν δοχεῖ τὸν -Βελλεροφόντην.. 
πρὸς δὲ τὸν ἐν “ϑεάτρῳ μηχανο- 
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ὦ μηχανοποιὲδ, πρόδεχε τὸν νοῦν ὡς ἐμέ᾽ 
ἤδη στροφεῖ τι πνεῦμα περὶ τὸν ὀμφαλὸν, 
κεὶ μὴ φυλάξεις, χορτάσω τὸν κάνϑαρον. 
ἀτὰρ ἐγγὺς εἶναι τῶν ϑεῶν ἐμοὶ δοκῶ" 
καὶ δὴ καϑορῶ τὴν οἰκίαν τὴν τοῦ Διός. --- 

, ᾿] κ , 3 Ἂ - 

τίς ἕν “ἶιος ϑυραισιν; οὐκ ἀνοίξετε; 

180 ΕΡ.πόϑεν βοοτοῦ μὲ προσέβαλ᾽; ὦ ναξ Ἣράαλλεις, 
τουτὶ τί ἔστι τὸ κακόν; 

ἜΡ. 

ΕΡ. 

ἵπποχάνϑαρος. 
Ψ ᾿ ᾿Σ ᾽ , ν 

ὦ μιαρὲ. καὶ τολμηρὲ, καναίσχυντε σὺ, 
καὶ μιαρὲ, καὶ παμμίαρξ, καὶ μιαρώτατε" 
πῶς δεῦρ᾽ ἀνῆλθες, ὦ μιαρῶν μιαρώτατε; 

18 
Ἢ ἦν δὰ 

ΕΡ. 

ἜΡ, 

ἘΡ. 

ἘΡ, 

ποιὸν φησι. 8. ΝΘ Ρ6 ξοατάθ οι 
116, ΒΈΡΟΥ 4τιὸ νϑῃο) δῖ, οσαῖ 
ΤΔΟΗΐπᾶ βοθηΐοα, οἷα αἰγχθοίο- 
γϑῆῦὶ πιὴς Δἰϊοαιΐίτ, 86. Ψ ΓΘ 
χηδεπϊς, [πιὸ πη σΣ 56 τηδέιιθυθ,) 
16. Οἴτῃ Τ]Θ ΟΠ πα εἰθ]αθαίασ, ΠΊΟΧ 
ὡς ἐμὲ Ατἰτίοα. οδὲ πρὸς ἐμὲ, αἱ 
βαθρα ες οὐηὶ ἀσοιιθ. ΡΘύβοπδθ 
Ἱερτε, γν. ΨΠδοΥ, Ὁ. δ66. Β. οἴ, 
Ῥπιὲ, 892. 

175. τία τἰπηθὶ ΤΥυρᾶθης η6 οαἂ- 
ἀδὲ, πὸ 1ἸσξϑηἼθτι5 1π νοηΐσο 11- 
{0115 ρΡβάθγβ ἱποϊρίαϊ, τιΊ 1118 ἴῃ 
Ῥμιΐο 688, ὑπὸ τοῦ δέους βδέουσα. 
δίπιι] ἦθ δι πὶὶ ἀθβρίοθηβ γου- 
Ἐὐσίηθ ΟΟΥΥΙρΡΙΓγ ; αοα ἸΓθτ 6Χ 
πνϑῖιι ΠΕΥῚ δοϊθὲ δὲ ἐλεγγιῷν ἀϊοὐταν 
ΟΥδθοῖβ. πιοηιῖς ΒΟ, 

176..χορτ. τὸν κ. 1. 6. σᾶοαρο, 
ῬΕῈ πιθίοη 8 ηι σΟΠ 56 4161} 15 ΡΥῸ 
δηϊθοθάθηϊθ: 5οδγωρδθιιβ δηΐμα γν6- 
ΒΟΙΓΕΥ δίθυσουθ. -το 2326. 

177. ἴίὰ Πὰν, Τηνοση., αιοά 
Θ᾽ οϑϑυίι5 νε]σϑίο ἀλλ᾽ ἐγγύς. 
͵,, 180. βροτοῦ. ἢ ὀσμὴ, ἢ φωνὴ, 
ἐλλειπτικῶς κατὰ τοὺς ᾿Δττικοὺς, 
ἀπαιν ὅ0Π01,, πο αἰ το ΒΥ. οἵ 
ΑΡγθ50}}, Αὔμη. δὰ Αθβοδυ]απι 1, 

τί σοί ποτ᾽ ἔστ᾽ ὄνομ᾽; οὐκ ἐρεῖς; 
μιαρώτατος. 

ποδαπὸς τὸ γένος εἶ; φράξε μοι. 

μιαρώτατος. 
πατὴρ δέ σοι τίς ἔστιν; 

ἐμοί; μιαρώτατος. 

ο,. Ρ. 89.; 568 ἔδοϊ!τις τὸ ἱπεθ ΠΤοὶ 
τοηθὲ ϑομδϊεν, δα Βοβ. 4θ ΕΠΠρΡ6. 
Ρ. 961. 56αιι, 

181. ἱπποκάνϑαρος. νοχ ἢ- 
οἴα, πιομθηΐθ Β8., αὐ ἱπποκένταυ- 
ρος οὗ κυκνοχάνϑαρος 46 πᾶνθ ἀρ. 
ΝΝΙ σοκίγαϊιι οι. Αΐμθη. 11. ρΡ. 
4γ4. βατραχόκυκνος ΞοΥϊρίιπι νἱ- 
ἀδθίυσ Βίϑη. 207, 

188. ὦ βδελυρὲ ϑυϊᾶδο 644, ν. 
μιαροί: το ὦ μιαρὲ ΜΒ5, εἴ 1δὶ 
εὐ ἴὰ τολμῆσαι. δοάθηι γοσϑΡ 10 
δαθρίιβ τϑρρίοπαο 1πηξαηίλδηι Νοχ- 
Οὐχ ποῖαὶς Οομΐοιιβ ; αποα ΠηαρῚ5 
τ ἀϊσα αι πα ρταθεῖάα οἰ οαιθπίϊαθ. 
νἱάθ ῬΙιι. 1106. Ποπαῖις δὰ Τ6- 
Σραῖ; Ἑμπ, 9)... 1 } δΠγ6 68ὲ 
μοία τι ίμ5 ροπάοτί5 τοροέίείο. αὐ 
ἐπόγέζατπ ἴοφ μόγις Θαργἐπιοπάαπι. 
γιαπε ροσίφμαπι αἰχίε τὴν ἰ4Θ.6 ΟΥΉιῈ65 
τα ΐ, σορεέῖε 11Π1 Ἰαν τά 6.6 τ Ἴ5 6 Υ8." 
οἴ, 109... 206. 

184. πῶς, οἱ, αἰ 192.,) Ἐλιὶρ, 
ϑιρρ!, 184.. Ιοη. 1296. 

185. ἴα ϑιι1445. ἂν. ἐστίν. νὰ]- 
δαϊὶ Πρτὶ, ἰηνεοῖο βϑρίθμδυο : τέ 
αοί ποτ᾽ ἐστὶ τοὔνομ᾽ ; οὐκ εἴς. 

φρο - 
“αν... 



810. ΑΑΡΙΣΤΟΦΆΑΝΟΥΣ 

ΕΡ. οὔ τοι, μὰ τὴν γῆν, ἔσϑ᾽ ὅπως οὐκ ἀποϑθϑανεῖ, 
εἰ μὴ κατερεῖςρ μοι τοὔνομ᾽ ὅ τι ποτ᾽ ἐστί δοι. 

190 ΤΡ, Τρυγαῖος ᾿Αϑμονεὺς, ἀμπελουργὸς δεξιὸς, 
οὐ συκοφάντης, οὐδ᾽ ἐραστὴς πραγμάτων. 

ΕΡ. ἥκεις δὲ κατὰ τί; 

1} 

ἘΡ. 

ἜΡ, 

τὰ κρέα ταυτί σοι φέρων. 
εξ ,᾿ - Ξ 

ὦ δειλακρίων, πῶς ηλϑες; 
ὦ γλίόχρων, ὁρᾷς, 

᾿π ΦΕ οἰ. Φ, - , 

ὡς οὐκέτ᾽ εἶναί ὅοι δοκῶ μιαρώτατος; 

195 
ΕΡ, 

ἴϑι νῦν, κάλεσον μοι τὸν “10. 

ἰὴ, ἰὴ, ἰὴ, 
ὅτι οὐδὲ μέλλεις ἐγγὺς ἱέναι τῶν ϑεῶν ! 
φροῦδοι γάρ εἰσιν ἐχϑὲς ἐξῳωκισμένοι. 

ΤΡ. ποῖ γῆς; 

ΕΡ. ἰδοὺ γῆς! 

190. Τ'ρυγαῖος. πιαῖϊπι Τρύ- 
γαιος : νἱά, ἀπποῖ. 48 62. »,ϑμο- 
νεῦς, 4}}0 Αἰβηιοπθ, αυὶ δῆς 
ἕμος νοὶ (αὸ οὐπὶ Α. ΟΒ1110 το: 
4αΔΥ) Ῥορι]ι5 οϑῦ Οθουορίοβ ἰσὶ- 
Ριυις. -- Εἰ. Οτ. νὰ. Μρδιγςι 
ΠΡΟΥ ἀρ ρϑ3σὶς Αἰΐ, Ῥαιιβαμΐαβ ΑἸῈ, 
14. οχίγοπιο, απεπὶ [σοι βἰβαῖς 
Ποανις ΕἸ, ΟἾγ.ο: δῆμος. δέ ἐστιν 
᾿Αϑηναίοις ᾿Αϑμονέων, οἱ Πορφυ- 
ρίωνα ἔτι πρότερον ᾿Ακταίου βασι- 
λεύσαντα τῆς Οὐρανίας φασὶ τὸ 
παρά σφισιν ἱερὸν ἱδρύσασϑαι. Β.: 
δεξιὸς οπιπίπο ἀγαϑὸν, ἐπιτή- 
δειον, δἰρηϊῆοαὶς, ν. Ζοπαῦ. 1. Ρ. 
476.“ οἵ, ΡΙαῖ, 888. 5.: ἐδόκουν 
γὰρ οἱ γεωργοὶ, καὶ μάλιστα οἱ 
δεξιοὶ, ἀπραγμοσύνην (ἃ. 6. τὸ μὴ 
πολυπραγμονεῖν) ἀσπάζεσϑα!. Ιατ- 
ἀαὺὶ βοϊθρὴΐ δρυοοϊδυιπὶ ΠΊΟΥΘ5 
Ἰπίθρτΐ. Επτίρ,. ΟΥ. 889. ἄλλος δ᾽ 
ἀναστὰς ἔλεγε τῷδ᾽ ἐναντία, Μορ- 
φῇ μὲν οὐκ εὐωπὸς, ἀνδρεῖος δ᾽ 
ἀνὴρ; Ὀλιγάκις ἄστυ κάγο- 
ρᾶς χραίνων κύκλον, Αυ- 
τουργὸς; οἵπερ καὲ μόνοι 
σώξουσι γῆν, οἵ. 498. 5Ξ6ῃᾳ. --- 

192, τ ὸ πρέα. ὅτι κατὰ συστο- 
λὴν͵ (κρέα) ἔλεγον, οὐ μόνον ἐν 
ἐχτάσει (κρέα) τὰ κρέα. (Ἱὰ, Μαϑῖε. 
δτ. 80. δ. 84, 9.) ὡς πρὸς λίχνον 
δὲ τὸν Ἑρμῆν ταῦτα λέγει. 8. ΙΝ 6πι- 

Ρ6 φιΐαᾳ 5Ξοἱξ, ΜΜοσουγίατι 8858 δυ- 
]Ἰοβιιη. βοἱδ 58 ΡΙασαίαγαπι 6}115 
ξετοοίαπι ΟΒ]διίοπθ οαγπίαπι. οἔ, 
ΡΙαῖ. οχίχγθπια. Ε Β6. 

193. ὦ δειελ.», ἢ, 6. νεῖαξ ἄκρως 
δειλὸς, αὖ πτοπυὶξ ΕἸ. ΟἾΧ,, ὁ πεὶ- 
δεοίίθ, ἀμ ἀτγπιθῖ ϑεΐοῖπ, Υ6] 56- 
οαπᾶαμι Ὑ οϑβιιπιὶ “πηι “7 Ἰοἠεοΐοτι. 
Βτ, : Βίαμ ἀα τ ]βοθηϊ 5. ΘΟ Ρ58118- 
το. οὗ, Αν, 1435. 8᾽. νὶᾶθ οἰΐϊαπι 
Ρ]ῖ, 969. -- γλίσχρων. ἐπιϑυ- 
μητὼ, ἀπὸ τοῦ γλίχεσϑαι. (εἷς 
οἰἴαπι ϑ1α. Β, ν.)} γλίσχρωνας δὲ 
τοὺς ἀτυχεῖς εἰώϑασι λέγειν, καὶ 
γλισχρίαν τὴν ἀτυχίαν, καὶ γλί- 
σχρως ὀλισϑηρῶς. νῦν δὲ ἐπίπονε. 
5. 

194, νισο: -- μιαρώτατος, βϑὰ 
ὁρᾷς Βδῃ. “1164. , Ὁρᾷς ὅτι ληρεῖς 
ἰθτάθπι 195. δὲ βἰ παῖ Πα Ραββὶπι αἱ- 
ΟἸΠ ἴΥ ἐρωτηματικῶς. 

195. ἰὴ πρόσϑεγμά ἔστι κατα- 
φρονοῦντος, τι αἷῦ 8. αἰπιὰ εβὲ 
{πιὰ ἑὴ Ἰηῖτα 448. 5644., ἀδ αιιο 
δχροβοῖρ ἀοοὐ 551 Π}15 Βϑδν. ἐπ 8η- 
ποῖ. δα ῬΙαϊ. ΕἸαπιΐπ. οἂρ. 16. οἔ, 
οὐ αιιοβ 101 ἴθδιθ5 οἷταῖ, ἱπΡΥΪΠγῖς 

80, δὰ (α]1π|. ἢ. ἱπ ΑροἹ], 21, 
φά, 98, οὐ ΒΙοπιῖῆ, δὰ Αββοῦγὶ, 
Αβαπι. 144. δΊοΞβαυίο. 

198. ἐδ οὐ, γῆ 9. χλευάξων φη- 
οἷν, ὡς ἐν οὐρανῷ αὐτῶν οἰκούν- 
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ἜΡ' 
ΕΡ. 

8511 

ἀλλὰ ποῖ; 
ποῤῥω πάνυ, 

ὑπ᾿ αὐτὸν ἀτεχνῶς τοὐρανοῦ τὸν κύτταρον. 
900 ΤΡ. πῶς οὖν σὺ δῆτ᾽ ἐνταῦϑα κατελείφϑης μόνος; 

ΕΡ. τὰ λοιπὰ τηρῶ σλευάρια τὰ τῶν ϑεῶν, 
χυτρίδια, καὶ σανίδια, κἀμφορείδια. 

ΤΡ. ἐξῳκίσαντο δ᾽ οἱ ϑεοὶ τίνος οὕνεκα: 
ΕΡ. Ἕλλησιν ὀργισϑέντες. εἶτ᾽ ἐνταῦϑα μὲν, 

οι 32 

ἐν ἦσαν αὐτοὶ ", 905 τὸν Πόλεμον κατῴχισαν, 
ὑμᾶς παραδόντες δρᾷν ἀτεχνῶς ὅ τι βούλεται" 
αὐτοὶ δ᾽ ἀνῳκίσανϑ᾽ ὅπως ἀνωτάτω, 
ἵνα μὴ βλέποιεν μαχομένους ὑμᾶς ἔτι, 

ὌΠ α ’ ν᾽ 2 , 
μηδ᾽ ἀντιβολουντῶν μηδὲν αἰσϑανοίατο. 

ΦΊ10 ΤΡ. τοῦ δ᾽ εἵνεχ ἡμᾶς ταῦτ ἔδράσαν; εἰπὲ μοι. 
ΕΡ. ὅτι πολεμεῖν ἡρεῖσϑ᾽, ἐκείνων πολλάκις 

σπονδὰς ποιούντων" κεῖ μὲν οἵ “ακωνικοὶ 

ὑπερβάλοιντο σμικρὸν, ἔλεγον ἂν ταδί" 
ναὶ τὼ σιὼ, νῦν ᾿Αἀττικίων δώσει δίκην. -- 

ΡΣ τ 

των. 8. -- εῖο ΝῸΡ. 873. οὐπῖ τητις 
αἰχίδβθε Ἀρέμαι!ο, 4116 γβρυεμοη- 
ἄθηβ εἰιπὶ ΧΘΡΘΙΪΣ δα ἀθπὶ νΟσθμ: 
ἰδοὺ πκρέμαι᾽ ὡς ἠλίϑιον ἐφϑέγξα- 
το! Ε Βε. 

199. κυττάρους καλοῦσι τὰς 
τῶν σφηκίων κατατρήσεις" μετα- 
φορικῶς δὲ τὸ κοιλαίτατον καὶ 
μυχαίτατον εἶπε τοῦ οὐρανοῦ. ὁ 
δὲ λόγος εἰς τὰ ἔσχατα καὶ 
ἀπόκρυφα μέχρι (πιο μέρη) 
τοῦ οὐρανοῦ. 8. -- ἀτεχν ὡς, 
ῬΙδηθ, ριοχϑιαβ, οἵ, 206., Ρ]ιΐ. 
958. 

φ05. τὸν Πόλεμον. ἄἀδεπιο- 
θη ΝΙΆΤΙΪ 5 πλἼ]θ πα, ΟΠ ΒΘ.» 
ἴη Αοδθάτη. 976. ἀδβουθὶ Β 6]] 11, 
ΠΜΒΙΌΘΗΝ, Τα 116 πὶ ἸΏ 50] 6 611. 

207. ἀν. ἀντὶ τοῦ ἀπφῳκίσαντο 
καὶ ἀνεχώρησαν, {8Β:: ἀνοικίξζεσϑαι 
οϑῦ ἴῃ ΒΡ ΘΥΙΟΥΘΙη Ἰοσατα ἀΡῖγΘ 
Βιδθτται απ.) ὡς ἂν μὴ παρεῖεν αὐ- 
τοῖς τὰ δυσχερῆ. 8. 

912. σπονδὰς ποιούντων. 
τῶν ϑεῶν πρυτανευύντων ἡμῖν 
(ὑμῖν) τὴν εἰρήνην ἀεί, 8, 

εἰ δ᾽ αὖ τι πράξαιντ᾽ ἀγαϑὸν ᾿Αττικωνικοὶ, 

518. σμικρὸν ἀθάϊ ργὸ μικρόν. 
ἔλ. ἂν, ἀϊοδγθ βοϊβρϑαπί, οἕ, 70,, 
217. 

214. ναὶ τὼ σιώ. Ὠοτῖοθ ῥτὸ 
νὴ τὼ ϑεώ. (εξ. ἱπῖεγρρ. Οτερουῖϊ 
Οοτ. ὧδ αἰαϊθοιῖς Ρ. 900, εἵ 802. 
εα. ϑδομᾶξοτ. ΡΒ.) 1 16]}Πριιηταγ ἢ. 1, 
(αβίου δὲ ῬοϊΠχ, ΡῸΥ 4τι|ο5 οἱ νἱ- 
γὶ οἵ ξϑιλϊηδ6 ἸΌΤΑΥΘ 50] εραπὲ 80. 
Τιαςοἀαρπιοηΐοσ:; Αἰπθηϊθ διΐθπι 
πο ηἶδὶ ξοιπῖηδο Ἰμγαρϑηΐδ ψῇ νοὶ 
μὰ τὼ ϑεὼῶ, «τἷρρθ ὥθσθγθηι εἴ 
Ῥτγοξογοίπαπι 1πι0]Πσθηϊθβ. νἱάθ 
1,08. 81., 90.,. 1110., Αὄοἴ, 976. Εὶ 
86. ΒΊΞΕΕΙο: ἀττικίων ὑποχορι- 
στικῶς εἴρηται, ὡς καὶ ἀπὸ τοῦ 

μαλακὸς μαλακίων, (οἴ, Μδιῃ. 8γ. 

δγ. ὃ. 102, 9.) τοῦτο δὲ ἐξουϑενή- 
σεως καὶ καταφρονήσεως ἕνεκα. 

915. ττικ. οὕτως ἔλεγον εὐτε- 
λίξοντες καὶ ἐνυβρίζοντες τοὺς ᾿4ϑη- 
γναίους. ἢ πρὸς τὸ Λακωνικὸν 
(Πακωνικοὶ 919.) ἔπαιξεν. 8. 
586 Ἰοσαίισ : ἤδη ἃ “άκων γοοῖθ 
ἀουιναίιτ “Δακωνικὸς,, ΏΟ ἰΐθηλ 

᾿ἀττικωνικὸς Ὁ ᾿ἀττικός. νἱάϊΣ πος 
Βε. 
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χἄάλθοιεν οἵ “άκωνες εἰρήνης πέρι, 
“4 3 μ ς - 3 , 9“. ΄ 

ἐλέγεν ἂν υμεῖς εὐθύς" ἐξαπατωμεῦα, 

νὴ τὴν ᾿ϑάναν᾽" νὴ 41|᾿, οὐχὶ πειστέον. 
ἥξουσι καύϑις, ἣν ἔχωμεν τὴν Πύλον. -- 

ο90 ΤΡ. ὃ γοῦν χαραχτὴρ ἡμεδαπὸς τῶν ῥημάτων. 
ΕΡ. ὧν οὕνεχ᾽ οὐκ οἶδ᾽ εἴ ποτ᾽ Εἰρήνην ἔτι 

τολοιπὸν ὄψεσϑ᾽. 

ἜΡ. 
3 . -»" , 

ἀλλὰ ποῖ γὰρ οἴχεται; 

ΕΡ. ὁ Πόλεμος αὐτὴν ἐνέβαλ᾽ εἰς ἄντρον βαϑύ. 
ΤΡ, ἐς ποῖον; 

ἜΠ: 

995 

ΨΦ᾽ Ἁ Α “ἢ » 2 Ο - 

ἐφ τουτὶ τὸ κατῶ" χαπειδ ὁρᾶς, 

ὅσους ἄνωϑεν ἐπεφόρησε τῶν λίϑων, 
ἵνα μὴ λάβητε μηδέποτ᾽ αὐτήν; 

ΤΡ, 
᾽  Ἂ . 

εἶπε μοι; 
ἡμᾶς δὲ δὴ τί δρᾷν παρασκχευάξεται; 

ΕΡ. οὐκ οἷδα πλὴν ἕν, ὅτι ϑυείαν ἑσπέρας 

318. νὴ 4:ἰὰ ο. π. , ἐχρῆν μόνον 
αὐτοὺς τὴν πάτριον ὀμόσαι (άθαπι 
Ῥϑίτταια ΜΙ μουν 81)" ἀλλ᾽ ἐπαίρων 
τοὺς ̓ ἡϑηναίους τοῦτό φησιν, ὡς 
οὐκ ᾿ϑηνᾷ μάνῃ χρήσαιντο, ἀλλὰ 
καὶ Ζιΐ. 8. πιο σαύροῦθ ν]άδίιτ 
ΑΥἸΒΠΘΏΙΘη565 ἸΠΥΔΥΘ δπιδηΐθβ. --- 
γα]6οὸ: ᾿ἀϑηνᾶν. νἱά. ἱπρτίηιῖ5 
Ῥούξοι. 84 Επτὶρ. Οτ. 96. 

219. ἣν ἔχ. τὴν Πύλον. τοῦ- 
το διὰ τοὺς ληφϑέντας ἐν Σφα- 
κτηρίᾳ τριακοσίους ; καὶ διὰ τὸ 
ἐπιτείχισμα, ὅπερ ᾿ἀϑηναῖοι κατέ- 
ατησαν ἐν Πύλῳ. ὅτι ληφϑείσης 
αὐτῆς περὶ εἰρήνης πρῶτοι “Ἴαπε- 
δαιμόνιοι πρὸς ᾿ἡϑηναίους ἐπρέ- 
σβευον. 8. Ῥυ]λ 1π5118 χα Ῥα- 
Ἰοροπμθβιπι. δὲ Ὑϑϑῖο Τιϑοοηΐοδθ, 
οἸΐπι οἰΐδπι αἰοία ΟΟΥΥΡΠΆ5111Π1ν 
εὑ ϑρ]δοίονία ἃΡ0 Οσοϊδίομπθ 1118 
ΤιΑΟΘἀΔΘΠΙΟὨΙΟΥΙΏΣ π᾿ Υσα. Ρι- 
ϑηδηϊ πηι, ὅποθ ἔθη θύδυῖο ΒΥΔ51-- 
αι, οτηι ἰγθοθηΐοβ. ῬΥΟΡΙ σι δίουθ5 
ἀσορρ σϑθὲ, οἂρίᾳ ἰδ θη ἔπ ΟἿ} 
ἰγθοθηΐὶβ 1}115 8 ΟἸθοπθ, 481 ρΥδ- 
ΟΙΑΥῚ ἔδοϊηουῖθ ΘΊΟΥΔΠ, ΘΥΡΘΥΘ 
νου ΤΟΊ Π6η1 οἱ ΝΙοῖδο, ἔούς- 

εἰ5 51 1}15. ἀπο 5, ααϊ βἴγθπιιθ Ριι-- 
δηϑπάρ οι δα ἱποῖῖα5 γυϑάθρο- 
γϑαιῖ, Ἰΐδαιιθ οἰ} οθριεβθηὶ Ῥυίοιι 

ΑἸΠΘα θη 5865., (ΟἸγμῖρ. 88, 4., δη- 

16 ΟΠγ. παῖ. 495., 611: Ῥεῖορ. 7. 
οἕ- -Ἔδα»πδϑς, Ὑμπογᾶ. 4, 8, 14. 
5864.» 41. ῬΆΙπιθν, ἔχοτο, Ρ.724.) 
βἰδῖϊπι Τιἀοθἀδοπιοηΐὶ Ἰεσαῖο ἂἀβ 
Ρ866 πιϊδουπηῦ, πὶ ΡΠ ΘΏ Θμβῖππα 
ἴδηρὶὶ 5ἘΡΘΥΡΊΑ πὶ οἱ ξεγχοοίδηι ἴπ 

γοΡιιβ ῬΥοβροσῖβ, ΕἾ. Οἶτ. δὲ ἔγ- 
ἰωπι τοἐϊτιθαππϑ; ἴ. 6. Ἰζθσαπι δἴαιιθ 
ἀϊτούαπι νϑηΐθπξ, ααδηναάῖι Ῥυ]ιπι 
μον ἰὸν θλρν - 8γ-. οἵ. 616., 640. 

ΦφΦ0, ΕἸ. ΟἸχ.: ἄέψμε λαθο ἴο- 
ΣΕ όγπια νεϑῖτα (ποδέζα. 5ΟΥ1- 
Ῥορθαῖῦ 1116 ὑμεδαπὸς, ΟΠΊ1558 561], 
Τυυϑδθὶ ρθύβοπδ ἴθ οοαα.) μὲ ρίω- 
χίπιπι 651. δ) ο55.: ὰ 80 ϑορτῶρὲε ἰδέ 
ΜΠ 5ΟΓΟΙ Ποτὲς 1 απ οϑδατίέ. 

οἕῦ, ὅσους τῶν λίϑων. εἴ. 
δηηοῖ. δὲ 167. 

ΦΟΥ αὐπηΐ ξογίββδθθ, ἀριι5 
ῬΥΔΘΙοΟΥ πθορϑδϑιἐϑίθη δα αϊα 6556 

νἀφαίαν δὲ ραγιΐοι]α; 588 οἵ. Ρ]αε, 
1108. οὐ 10Ὶ1 Ἰαιιάδίτιι θυ. 81- 
ποῖ. δα Ὑίρου. 343. ". πΠγρουβϑίοι 
Ποὺ δϑβὶς οι εἰπέ μοι Ρυίοσθ 
Ἰοοο 1Π]α ῖς ΘΠΡ85605 Οϑιι58, 4π|88 
ἴῃ ἔπ οὐδι]ομῖς ρΡοβὶΐα. τ 910., 
ὨΪΠ11 Παρ τινα δϑϑθπὲ οὐ θη βι 15, 

228. ϑυεία ἀγγεῖον, εἰς ὃ ἐμ- 
βάλλοντές τινὰ ἀρτύματα τρίβοιμεν 
καὶ λειοῦμεν. 8. ξ6π. οἵ. 151. 

ρ ΣΣ- Σ ρὰ - 
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ὑπερφυᾶ τὸ μέγεϑος εἰσηνέγκατο. 
930 ΤΡ. τί δῆτα ταύτῃ τῇ ϑυείᾳ χρήσεται; 

ἘΕΡ, τρίβειν ἐν αὐτῇ τὰς πόλεις βουλεύεται. 
ἀλλ εἶμι" καὶ γὰρ ἐξιέναι γνώμην ἐμὴν 
μέλλει" ϑορυβεῖ γοῦν ἔνδον. 

ΠΡ οἴμοι δείλαιος 1 

φέρ᾽, αὐτὸν ἀποδρῶ᾽ καὶ γὰρ ὥσπερ ἠσϑόμην 
285 

ΠΟ. 

καὐτὸς ϑυείας φϑέγμα πολεμιστηρίας. 
ἰωῶ βροτοὶ, βροτοὶ, βροτοὶ πολυτλήμονες, 
ὡς αὐτίκα μάλα τὰς γνάϑους ἀλγήσετε ! 

ἜΡ, ὦ "ναἕξ "ἄπολλον, τῆς ϑυείας τοῦ πλάτους ! 

ὕσον κακὸν καὶ τοῦ Πολέμου τοῦ βλέμματος ’ 

240 ἄρ᾽ οὗτος ἔστ᾽ ἐκεῖνος, ὃν καὶ φεύγομεν, 
Ἐ δ δεινὸς, ὁ ταλαύρινος, ὁ κατὰ τοῖν σκελοῖν; 

ΠΟ. ἰὼ Πρασιαὶ τρὶς ἄϑλιαι, καὶ πεντάκις, 

9839, 8. γνώμην ἐμήν. γνώμῃ 
ἐμῇ, δ ορίτιϊο πιεα Θεὲ. νἱὰ, ΜΊΑ ΤΠ. 
δύ. δ΄. ὃ. 423, 5. δείλαιος οοτ- 
τορίβ πιραΐβ, τὰἰ ΡΙαΐ, 846. 

928:. νοεῖν δεῖ, τὸν Τρυγαῖον 
ἀποβεβηκότα τοῦ κανϑάρου ἐπὶ τῆς 
σχηνῆς ταῦτα λέγειν. 8. ῳ ἑρ᾽, α. 
ἀπ΄ ἀπὲ; εὔιμριαγα θιθν, 561}, 116- 
λεμον. -- Β, πδες ἀοθηβ ΤΥΎγυϑδο- 
118 τ βρίοἱξ Ξοθυαθδθιιπι, οἵ ἔαρ 8ηι 
Ῥατδῖ. ὥσπερ ρεγίίποι δα ϑυείας. 

2936. --- ἐξιόντων τῶν ὑποκριτῶν 
ε ΄ 3 ᾿ 2 ᾿ 

ὁ Πόλεμος ἐξέρχεται (ἴοτ!, ἐσέρχε- 
ται: οἵ, 5. δὰ 62. εἰς.), ϑέλων 
τρίψαι μυττωτόν. σκευὴ δὲ αὐτοῦ 
ἐκ τυροῦ καὶ σκορόδου καὶ μέλιτος 
καὶ πράσων. 8. 

257. τὰς γν. ἀλγ. τριβόμενοι 
ἐν τῇ ϑυείᾳ. (οἴ. 281., 946.) ἢ 
τοῦτον τὸν μυττωτὸν ἐσθίοντες. ἢ 
ἐπεὶ πολέμου ὄντος ἀργεῖ τὰ δικα- 
στήρια, ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν λιμώττου- 
τες. (Ὁ) 8. 

9238. ΄4π. ἀποτρόπαιξ. οἴ. 16. 
999. Π. 6, ὅσον κακὸν καὶ τοῦ 

βλέμμ. τοῦ Πολ. ! φιμαπέμπι νοὶ ἐπὶ 
δοίο ἀἄδρφοέι 1361] ἐπιθδὲ πιαϊὲ 56ιὲ 
ΦΥΤΟΥ͂. , δὶ6 τη ΘΏ}ΡΥ. Ῥαυβ. θὲ ρΥῸ- 
ΘᾺ] ἀπθῖο Ῥιᾶν., υἱἷβδὶ ψῃοᾶ Πεσῖ 
Ῥοΐθδε, τιἢ ξογίθ βουϊρίπη 1 1110 
51: τὸ βλέμματος ρὑτο τοῦ βλέμμα- 
τος. 

Φ41. ταῖ. ὑπομονητικὸς, καρτε- 
οιπὸς ἐν τῇ μάχῃ. 8. Δοματη. 975. 
ἀ6 Τιαπιδοῖο, τὶ πιοηοὶ Β6.: ὁ δει- 
νὸς, ὃ ταλαύρινος, ὃς τὴν Γορ- 
γόνα Πάλλει, κραδαίνων τρεῖς πα- 
τασκπίους λόφους. --- ὁ κατὰ τοῖν 
σπελοῖν. εἴεοοῖα: ποαιθ δῃΐπὶ 
ἀααθηατ5 οὶ Βγυ., {πὶ ἑστὼς», βε- 
βηκῶς, νεῖ αυϊαάδῃχ 51πι}16., βιΡ- 
Ρἰθινάσπῃ ρΡαΐαῦ. ατιαϑὶ τλγπι 511) 
ΒΘΙαπὶ Ρϑαῖριιβ ἱπσεάογθ, ΕἸ, ΟἸγ. 
τοπίαραὶ κατὰξ, ,.,1. 6, κατεαγῶς"“ 
Ἰηαυδ: γγῆδᾶπα οἰϊαιν Ἰαἰη6 οαέας 
αϊοίταν οἸαιιαι5. (ν14, Ἐδβέϊϑ ᾿. 70. 
εἀ, Ώδοού., Νου. 1, 100. εὐ 151- 
ἀοΥὶ 9]οββ, Β.) πᾷ πος τβϑριι- 
διαϊ ταλαυρινῷ: πᾶπι οἸαπαϊ δηΐ 
ὑπομονηνικώτερον ἴῃ Ῥαρπηα, (9) 
ν6] ἰδϑὶθ Τ υγίαθο. ἰδηιθ 8115 οὐ“ 
εἰς. βουροπάπηι νἱάριιγ ρίϑ 561- 
ἰθηϊα, οὶ ιιθ πλιιϊαϊΐομθ (νά. 
απηοὶ. δα 155.), ὃ ταλαυρινὸς » ὦ, 
κατὰ τοῖν σκελοῖν, εἰϊ6, φωῖ 7σπιθ, 
ἤδιι. ἱποδίδεϊὲ ροάϊδιδ.), πδο γὙϑῖχοσος- 
αἰϊ. Ὑγχίδθιιβ οἱθρ. 1. ἴθ. ἣπο: 
ἀλλά τις εὖ διαβὰς μενέτω, ποσὶν 
ἀμφοτέροιαι Στηριχϑ'εὶς ἐ- 
πὶ γῆς, χεῖλος ὀδοῦσι δακών. 

φάο, ἸΙρασιαί. πόλις Δακωνιπή. 
ἅμα δὲ πράσον ἐμβάλλων ταῦτά 
φησιν. 8. Ῥγαδῖθα. τὰ}ὺ5 Τιϑοοηΐοα 
ἴῃ Ππῖριι5 Ερτἀδυχίοσιπι τῶν Ἅι- 
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καὶ πολλοδεχάκις, ὡς ἐὠπολεῖσϑε τήμερον ! 
ΤΡ, τουτὶ μὲν, ἄνδρες, οὐδὲν ἡμῖν πρᾶγμά πω" 

“45 τὸ γὰρ κακὸν τοῦτ᾽ ἔστι τῆς “ακωνικῆς. 

ΠΟ. ἰὼ “Μέγαρα, ΜΜέγαρ᾽, ὡς ἐπιτρίψεσϑ᾽ αὐτίχα 
ἁπαξάπαντα παταμεμμκιρχευμευσά 

ΤΡ, βαβαὶ, βαβαιὰξ, ὡς μεγάλα καὶ δριμέα 
τοῖσι “Μεγαρεῦσιν ἐνέβαλεν τὰ κλαύματα ! 

9560 ΠΟ.ἰὼ Σικελία, καὶ σὺ δ᾽ ὡς ἀπόλλυσαι! 
οἵα πόλις τάλαινα διακναισϑήσεται ! 
φέρ᾽, ἐπιχέω καὶ τὸ μέλι τουτὶ τἀττικόν. 

ΤΡ, οὗτος, παραινῶ μέλιτι χρῆσϑαι ϑατέρῳ. 

τετρώβολον τοῦτ᾽ ἔστι" φείδου τἀττιχοῦ. 

μήρων ναϑὶαῖα δὲ ἀδθοϊαΐα ἔιϊὲ ΕὉ 
ΑἸΒΠΘππ, 8210 9. 611 Ῥεϊορ. ὙΠΜιις, 
Ὁ, (56.) αίΐπιοτ. τηΐητι5 γθοΐθ ραα.: 
τοισάϑλιαι, ΞΘ ΘΠ Ε1Ρ115 γϑυθ 5 πεὲν- 
τάκις εἰ πολλοδεκάκις. οἵ, ΡΙαϊ. 
δ47. 

ο44ά͵ πρᾶγμα, 
16 5118, 

546. σκόροδα ἐμβάλλων ταῦτά 
φησιν" ἡ γὰρ “Μεγαρικὴ σκοροδο-- 
φόρος. σύμμαχοι δὲ «Ἰακεδαιμονίων 
«“ΠΠεγαρεῖς. καὶ ὅτι πᾶσα ἡ τοῦ πο- 
λέμου πρόφασις δι᾽ αὐτοὺς δοκεῖ 
γεγονέναι χάριν τοῦ τὸ πινάπιον 
συνϑέντος κατ᾽ αὐτῶν εἰς τὴν Πε- 
φικπλέους χάριν, ὥστε μήτε (μηδὲ, 
4886 νοσᾶθια σοπξιπαϊὶ βο]θπέ: 
νἀ. ῬοΥϑβοη. ῬΑβϑβίπι δα Ἐπ:]1ρ.) 
λιμένων ᾿ἀττικῶν ἐπιβαίνειν τοὺς 
“ΜΙεγαρεῖς. (εξ. 472., Ασομ άγη. 527. ̓  
899, Η. γο55.) εἰκότως οὖν εἰς τὸ 
κεχαρισμένον τοῖς ᾿᾿Αϑηναίοις. τοὺς 
σούτων ἐχϑροὺς παρεισάγει ἐκ τοῦ 
“τολέμου συντριβομένους τέλεον. --- 
δ. ἐπιτρ. εἷ, ῬΙαῖ, 190. εἴα. 

248,9. βαβαὶ βαβαιάξ. σχετλι- 
ιχστικὸν ἀντὶ τοῦ φεῦ φεῦ. δέον δὲ 
εἰπεῖν τὰ σκόροδα, παρ᾽ ὑπό- 
φψοιαν εἶπε τὰ κλαύματα" -- τοῖς 
γὰρ ἐσϑίουσι σκόροδα δάκρυα ἔπει- 
σι διὰ τὴν δριμύτητα. 5. 

250. τυρὸν βάλλων Σικελίας μέ- 
μνηται" πολὺς γὰρ ἐκεῖ τυρός. μέ- 
φος δὲ ταύτης πολέμιον͵ ἦν ᾿4ϑη- 
ναίοις " ἔνϑα καὶ τὴν μεγάλην ἐδυσ- 
τύχησαν ἧτταν. 8. ἵπ ἐγαηβῖϊι 
ΑΞβιπαῦὶ “Παμιηΐ8, [πιο ἐαπΊθ 

πθϑοΐϊιπι, 1π0- 

ΒΟΥ] 5, ἃ. 190, Β6111 Ῥεορ. Β.} πδπε 
οἱ “δηπᾶ,) τι αἷὲ ὙΤμῖο, [72 84.1, 
βίαι) οοΥταρία ζαϊξ, δὲ πλΒ 1] }1- 
πῖι5 Ροϊα δῖ. Ἰαῖο 4ιιατην]5. θὲ 
δαηρδιΐπθ Ἰπααϊπδῖα, ἀθίηάθ πιᾶ- 
δπιι5. ἔι1δ Πιπιθσιιβ Οσοϊδίοπθ ο6- 
οἰβούππι ΑἸΠΘμη.,, 1] ᾽ ΟΥ̓ 18 ἔπ15- 
δαὶ οἰδάίθβ. τἰβὶ σόοι] 40 ΑἸ]Π6 18 
ῬΟΥΠ5εθὲ δχοχοιέιις 1116 τηϑρῖβ ΟΧ 
ΔΌΧΊ ΠΥ θ5 σορὴβΒ σομηβουιρίῃβ 
σιαπι Οχ αοπιθϑίϊοῖβ,, αὖ αἷ Ατ- 
χίδητις 10. 1. ᾿ἀναβάσ. (ο. 9. ὃ. 9.) 
-- ΤῊ Οἠτ. 

251. τάλαινα, 80 εξἴεοίϊι, 1π- 
ξε]ῖχ ἱαοία, π1816 μαθέτα, 8.: δεακν. 
διαφϑαρήσεται. ὡς ἐπὶ τυροῦ τοῦ- 
το. Ὅμηρος (1. 11, 698.)" ἐπὶ δ᾽ 
αἴγειον πνεῖ τυρόν. κναΐειν 
γάρ ἐστι κυρίως τὸ τὸν τυρὸν ξύ- 
εἰν τῇ πνίστῃ. (κνήστι, αἱ 1ΠΠ144.]..1.) 

253. εἷς ΠθΥῚ Ρ]Υπ1,) δὲ υθοῖθ. 
αιοα ἴῃ ἀποριβ οοαά. ᾿πνθηδ ΒΤ.» 
σοι δηΐθ μέλιτι. 40 ᾿πίθυρυθέθ Ρτος- 
δοϊιπὶ οϑῖ, ϑορἢ. Απὶ, 1216. κέρ- 
δὴ παραινεῖς. ἈΠΕς, 895. σύ τ᾽ εὖ 
παραινεῖς, καὶ σὺ καιρίως σκοπεῖς, 
δἴ6. ῬΘΥΡΘυδμ Βυ.: 0.),) παραινῶ 
σοι μέλιτι χρῆσϑαι ᾿τέρῳ,, εἰ Ἰ5ἴοηθ 
Ἰηδϑιυαϊία, (οἴ, 102.) ϑάτερον μέλι, 
αἰεογώπι ταεὶ, υϑοὶθ αἰοϊιαν ποὴ Αἱ- 
τΐοππι, εἰφυίάθπι 50] πὶ ΑΤΕΪ Οιὰ πη 
ἦπ ργθίϊο ἔιϊδ, οὐ σϑίθα 216]]8, 
ἀοίθγίοσα 1118 οπιηΐ» 51Πη8 ἀϊδοτὶ-: 
τλΐπ 8. ΟΡΡΟΠΙΙΠ ΕΓ. 

253. τετρώβοϊλον. πολυτίμη- 
τον. οὕτω γὰρ λέγουσι τὸ τετρω- 
βόλου πωλούμενον. 8. 



ΓΛ ΡΙ ΝΉ: 

οδ5 ΠΟ.παῖ, παῖ Κυδοιμέ! 

καὶ 

815 

τί μὲ καλεῖς; 

κλαύσει μακρά" 

Α' 

οἴμοι μοι τάλας! ὦ δέσποτα, 
μῶν τῶν σχορόδων ἐνέβαλες εἰς τὸν κόνδυλον; 

ἀλλ, ὦ ἀΐλε, 

ΠΟ. 

ἕστηκας ἀργός" οὑτοσὶ γὰρ κόνδυλος 
ὡς δριμύς! 

ΚΎ.' 

ΠΟ. οἴσεις ἀλετρίβανον τρέχων ; 
ἢν 

9260 οὐκ ἔστιν ἡμῖν" ἐχϑὲς εἰσῳκίσμεϑα. 
ΠΟ. Ἐ οὔκουν παρ᾽ ᾿Αϑηναίους μεταϑρέξει ταχύ; 
ΚΥ͂. ἔγωγε νὴ 41. (εἰ δὲ μή γε, κλαύσομαι) 
ἜΡ' 

556. ἔγαβίγα ΒΘ. δἰήααε : ξστ. 
ἀργός; ἀϊεοΐϊιπι ἔστ. ἀργὸς ῬΕΥ 
αϑδυπάρίομ,, αιιοα [416 ΠῚ ῬΘΥΒΟΠΒΠῚ; 
Ῥτδθβοσιτι ἀγαΐατη , ἀβοθῖ, ῬΥῸ 
ὅτι ἔστ. ἀργός. ἜΓΡ ΓΜ αι Ῥίοτα- 
δὶ5γ) φμὶ οὐϊοδμδ αὐἀδέθ5: πᾶπὶ ἤϊο 
Ῥαρτιμϑ (ΤΕ 015) τιῦ 0 6γ 65ὲ! οἵ. 128. 

251. ὡς δριμύς (ἐστιν) γ πἰ βρο- 
τοῖς ἔρωτες ὡς κακὸν μέγα ! ΕἘπτῚΡ, 
Μεά. 814,, αιιθπὶ Ἰοοιτ ὩΠπᾶ ΟΠ 
Θ᾽ 5 πα 41115 ργοΐογὶ Ζοιιηΐις δὰ 
ΨΊ ΡΟΣ. 8, 10, 4, {. οἵ, 291, 486. 

2598. τῶν σκορ. 4186 5ιπὶ 
δΟΥΪα. ΡΕΥοιιββιιβ μος αἸοῖ, 86. 1πῃ 
τηογθίμη 81118 1Π 115 ΟΥἹ 50] θϑηξ. 
Ῥυρηο ῬΘΥο 555 ἔδηλα 5 ΠΘΙΥΙηΙ 
Ἰασεῖθ βεχοοηΐϑίῃσ,, ᾿ὰπὶ τοῖο 
ἀεοοπαῖα 4111 ἴπ Ραρπαπι ἰπαϊ- 
ἀουϊῖ. γε 

259. ἀλ λετρ. οἱ μὲν δασέως παρὰ 
τὸ τοὺς ἅλας τρίβειν, οἱ δὲ ψιλῶς 
παρὰ τὸ ἀλεῖν. καὶ δοίδυξ μὲν 
᾿ἀττικὸν, ἀλετρίβανος δὲ ἰΑσιανόν. 
λέγεται δὲ καὶ ἀλότριψ, ὡς ἐν ἐπι- 
γράμματι" καὶ τοῦτον δικάρα- 
νον ἁλότρ “βα, καὶ ἀλετρὶς ἡ μυ- 
λωϑρὸς παρὰ Καλλιμάχῳ (ἢ. ἴῃ Πε]. 
242. υϑὶ νἱὰ, 8. Β.). ΤοΡτυ.: »ῃ65. 
ἄκμονα. “ἀλετρίβανον. Κύπριοι. (ἀ- 
πμονα ἀλετρίβανον Κύπριοι.) -- 
οὖ μέλε. οἴ, 137. 

260. ἐχϑὲς εἶσ. (ρέδέογπ, Ξοβετι 
“ἱγ Θγϑδὲ δἶτπι,) συμβαίνει γὰρ τοῖς 
νεωστὶ εἰσῳκισμένοις μὴ εὐπορεῖν 
σεάγντων τῶν ἀναγκαίων. 8. 

» ᾿ ’ - 4 ΄ ἌΝ « ΄ 
ἄγε δὴ, τί δρῶμεν, ὦ πόνηρ ἀνϑρωπια:; 

261. Β. Ῥατὶς5, αν. Την, ᾿49ϑη- 
ναίων, αιοά 118 ἱπιογργθίαίαν 
ΒΟΒμΘΙ θυ. 1 ΙΟΧ, σύ. ν. μετατρέ- 
χω: πΟῚ Οοἷμ5 ρϑῖεβ δ ΑἸ ΠΘη]61- 
Ξ͵ρτι52 --- Ῥχοάποῖα 2. γὙ6ΥΡῚ μετα- 
ϑρέξει οὔἶβθηϑιις Βτ. δοΥῖρ σὴς σὺ με- 
ταϑρέξει. ΤῊ ΔΤ1Π| οὔκουν παρ᾽ ̓ 43η- 
ναίους μεταϑρέξει ταχὺ ταχὺ, πἴ 
Αοἢ. 452. οὔκ, ἀλλὰ τούτου πολὺ 
πολὺ πτωχιστέρου, ὉΔῚ Βτ.: ,,[π 
ΤΟΙ ΥΔΏἃ 56116] ἐϑ ἐπ} βοβίτα, νοΧ 
πολὺ, οἴιπὶ νεΥβι15 [406 δὲ νϑηϊϑίδ- 
115 ἀδισ]πιθηΐο. βϑα ἔγθαμθη8 16 οδϑὲ 
ΠΡτδυϊογαπι ροοσδίιπι.ς ἀδοίΎ]ι8 
566 5. ΞΘΠΔΥΙ] (ΟΠΊ]ΟἹ, πὸ ΜΘ π8η- 
ἄοΥ δρ. ϑιιίάδιι ν. ἅβρα. ὑγρόν 
Οαϊβξουαῖο Ηθρμβεβῖ. ρ. 942., 
τὰς ἅβρα τῆς μητρὸς αὐτῶν Ἴενο- 
μένη. ἦρβθ ΑὙἸΒΊΟΡΕ, ΡΙαΐ. ἐγὼ γὰρ, 
εὖ τοῦτ᾽ ἴσϑι, κἂν δεῖ μ᾽ ἀποϑα- 
γεῖν, ΝΝῸΡ. 19, ἀλλ᾽ οὐ δύναμαι 
δείλαιος εὕδειν δακνόμενος, 46, 
ἔπειτ᾽ ἔγημα Μεγακλέους τοῦ [ῖε- 
γαχλέους οἷς, 

262. εἰ δὲ μή γε; κλ. Πδθ6 56- 
οἵπιὶ ΟΥ̓ ἀοοπλι5, «αϊῥιις ἀτοιὶς ΡΥο- 
ἨοΙδοίταγ δα ΑἸΠΘΗΘη565. Ἰηϑπδὲ 
πῃ 5οθπμα Ῥο]θηλιβ, τραϊιπὶ βουνὶ 
Θχρθοίδηβ; ΘΕΠΊ4Π6 5ϊη6 ΡὈ]511110 
νϑηϊθηΐθηι ἱπο]δηδϑὲ 968, αι ἀτιπὶ 
ἀρεβῖ, σβθὶ5 Βιιπη8 15 ἘΠ] 6 η5 ΤῪΥ- 
ϑϑθιιβ δι} ηλϊσβα νοοΘ βρθοίΐδζουβϑ 
Ὁ] χυίτιτ. [ἢ ὦ 2711.. 276. εἴα. 

2638. πόνηρ᾽, ἐπίχονα, 1η16]1- 
οἷα, οἔ, απ. 805, ἱπῆτα 878. εἰς. 
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ὁρᾶτε τὸν κίνδυνον ἡμῖν, ὡς μέγας" 
265 

»" 5 δ ᾿ 3 , ᾿ 
εἴπερ γὰρ ἢξει τὸν ἀλετρίβανον φέρων, 
τούτῳ ταράξει τὰς πόλεις καϑήμενος. 

Ε ᾽ 53 Ψ ΄ 

ἀλλ᾽, ὦ “Ἰιόνυσ᾽, ἀπόλοιτο, καὶ μὴ λϑοι φέρων. 
ΠΟ. οὗτος... 

ἽΚΎ. 

11. 

ἘΠΊ 

τί ἐστιν; 

οὐ φέρεις; 
᾿ - ᾿ 

τὸ δεῖνα γὰρ 

ἀπόλωλ᾽ ᾿Δἀϑηναίοισιν, ᾿ἀλετρίβανος 

ὁ βυρσοπώλης, ὃς ἐκύκα τὴν “Ελλάδα. 
Ἂ : 5 , ν᾽ 4... , »-ὝἪἬ 

εὺ γ΄, ὦ πότνια δέσποιν ᾿ἀϑηναία, ποιῶν 
ἀπόλωλ᾽ ἐκεῖνος κάν δέοντι τῇ πόλει 
ἢ πρίν γε τὸν μυττωτὸν ἡμῖν ἐγχέαι. 

3 , 

ανυδὰᾶς τι; 

" δ’ ΝΣ 19... 9 ’ γ 

οὔκουν ἕτερον δῆτ ἐκ “ακεδαίμονος μέτει 

» φ΄ 

ταῦτ΄, ὦ δέσποϑ᾽. 
ἡκὲ νυν ταχύ. 

ὦνδρες, τί πεισόμεσϑα; νῦν ἀγὼν μέγας. 
ἀλλ᾽ εἴ τις ὑμῶν ἐν Σαμοϑράχῃ τυγχάνει 

5.: ἀν ϑϑρ. ὑποκοριστικῶς τοῦτο, 
πρὸς τὴν παροῦσαν συμφορὰν μειῶν 
αὐτούς. 

9265. ἴἰ8 Βιαν. , ἴῃ στο οοὔ, οἰΐαηα 
ὁρᾷς οπιίδδιιι δδὶ 969, εἰ κακὸς 
Ὁδ89,.,, πηϑυϊζο ργορϑαίθις Ηθυπηδη- 
10 80. 616] θσιπὶ 46 νοῦβ. ἀοοἤπ,. 
Ῥ. 894, δὲ Ῥούβομο 80, ΜΙ θυ ΤΠ6- 
βϑῖιγ, ρΡγοβοά. Ρ. 89. νιρο: ἤξξι γε 

, Γὰ ,΄ 3 72] 

τον --, ᾿ϑηναίοις ἀλετρίβανος (εἷ 
1ϊα φυϊάθηι οὐαὶ Βδν.), ὁρᾷς --Ὁ 
«Καὶ τοῖς “ακεδαιμονίοισι κακὸς ἀλε- 
τρίβανος, αἴτια 6 ΟΘΟΠππηθηΐδ βιιηὺ Ν6- 
τυ]σούτι 1Π1 816 ΤΘΥΪΔΓΟΥ ΙΗ. 

267. ἀλλ᾽, ὦ Διόνυ σ᾽. ὡς οἷ- 
κείῳ ϑεώ εὔχεται τῆς ᾿ἀττικῆς, καὶ 
κυρίῳ τῶν ἐν τῷ ϑεάτρῳ καὶ τῶν 
ἐν τῇ εἰρήνῃ ἀγομένων. 8. ςοἔ. 109. 

9608. τὸ δεῖνα. ὅτε τι δυσχερὲς 
μέλλομεν λέγειν, εἰώϑαμεν τοῦτο 
προτάσσειν, ὡς μὴ εὐϑυρημονοῦν- 
τες. 5. 

ΤΟ. ὃ βυρα. τοῦτο διὰ τὸν 
Ἀλέωνα, ὡς αἴτιον τοῦ πολέμου. 
καὶ ὡς αὐτὸν συνέχοντα τὸν πόλε- 
μον. ὅ. οἵ, 47. 561... 626. 56ᾳᾳ., 

Εἰχιι. 976., «πι88 ἰσοᾶ βιιρροαϊανιι 
Βο. ἐκύκα. οἵ, 680. 

Ω71. εὖ ποιῶν ἀπόλ. ἐκ. οἵ, 
τηθηθηΐθ Β6., Ρ]αῖ, 859., ὥσπο, 
798.: 1ἴἴθπι ΝΕ, ρῪ. συ. ὃ: 554. 

72. ἐν δέοντι, ορροτέμτιο ἐθπι- 
Ροτθ, αἱ Ἐπιτῖρ. Οὐ. 198. ϑοάθηιν 
56 η81 δὶς δέον ἀἰοί τιν αρ. 50 Ρ1ι. Οδα, 
Βι. 1886. οἴ, ἀπποῖ. δα Ἂν, 1687. 
Ἑ 8». 

278. ἦ. ᾿. 6. μᾶλλον ἤ. ϑορῇ. 
ΑἸδο. 899. ἐμοὶ πικρὸς τέϑνηπεν ἢ 
κείνοις γλυκυς, ὉΡῚ νΙὰθ ἀπποῖ, οἱ 
οἵ. ΨΙρσοτὶ ἸποΥρρ. δα 7, 7, 4. εἱ 
ἴρβαηι , 8, 5. ἐγχέαε 68} ορί. δουΐ- - 
δι, ποίν γε, απέθ, πρὶν ἀπολωλέ- 
ναι. 8.: ἀντὶ τοῦ πρὶν ἡμῖν τὸν 
πόλεμον ἐπεγεῖραει. --- 

φ7ά, μέτει, ρεϑέϊεμν ἐδ. 
ογδι ἀν σας. οἵ. 898.. ΡΙαῈ. 845.. 

ΜΙ δΈ. σγ. συ. 8. 557. εἴο. Β.: Δα 
ταῦτ᾽ ᾿πιθ!Πρῖταν ποιήσω ἃὰΐ 1816 
«6, : 

70. ἀγὼν, οθγίδπιθπ. Ρμϑυΐοιι- 
Τιιη1, 

977. β6.ὰα, ἐν Σαμ. οἱ ἐν κιν- 
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μεμυημένος, νῦν ἐστὶν εὔξασθαι καλὸν, 
ἀποστραφῆναι τοῦ μετιόντος τὼ πόδε. 

οϑο ΚΥ, οἴμοι τάλας, οἴμοι γε, κἄτ᾽ οἴμοι μάλα! 
ΠΟ. τί ἐστι; μῶν οὐκ αὖ φέρεις; 
χ0πν ἀπόλωλε γὰρ 

χαὶ τοῖς “ακεδαιμονίοισιν ᾿ἀλετρίβανος. 
ΠΟ. πῶς, ὦ πανοῦργ; 
ΚΎ;, ἐς τἀπὶ Θράκης χωρία 

χρήσαντες ἑτέροις αὐτὸν εἶτ᾽ ἀπώλεσαν. 
οϑῦ ΤΡ. εὖ γ᾽, εὖ γε ποιήσαντες, ὦ ΖἸιοσχύρω ! 

δύνοις γενόμενοι ἐπεκαλοῦντο τού- 
τους τοὺς δαίμονας τοὺς ἐν Ζαμο- 
ὅρῴκῃ, τούς τὲ ε Κορύβαντας καὶ τὴν 

Ἑκάτην. ἐξ ἧς παὶ διαβόητον ἣν 
τὸ Ζήρινϑον ἄντρον, ἔνϑὰ ταύτῃ 
ὠργίαξον καὶ ἠλευϑεροῦντο. με- 
μυημένος. τὰ μυστήρια τοῦ Κα- 
βείρου. (Βᾶν. τῶν Καβείρων.) δο- 
κοῦσι δὲ οἱ μεμυημένοι ταῦτα δί- 
καιοί τε εἶναι. καὶ ἐκ δεινῶν σώ- 
ξεσϑαι καὶ ἐκ χειμώνων. 8. Ὠ6 84- 
Τα Οὐ ΠΥ 8 0115 56ι (δἰ γουηι πιγϑῖθ- 
Υ115 ΟΟρΡίο886 δ β ΠΧ ἀϊβριΐα- 
τιιηξ ϑαηϊδογιισαθιι (46. ϑαϊηΐϊθ- 
ΟΥοΪχ) ἴπ 110. 46 πηυϑίθυ δ νοιξ. 
(ΤΥ ογομοῖν ἰδοῦ αἰ. αἴεοῖι Πγϑέογίθιι 
εχ νεύμδο. ἱπίθυρ. ΓΘΩ211 Ρ. 41. 
5644.) οἱ ΟΥθιζουῦι5 (ϑγπεδοὶα τ. 
γελοὶ. ἀν αἰέογν Κοίλογ ἃ, 298. 
5644. [ΡΥἹΟΥΪ5 64,}}:; οἰΐασα ΜΜ8η- 
πουίι5 Οεορυ. συ, εὑ Π οηι. 7, 948, 
5Ξ64ᾳ. Β. νῦν --- καλόν. 8680]. 
ΑΡΟ]], ἈΠοά. δὰ 1, 918.: λέγονται 
γὰρ οἱ αὐτόϑι μυηϑέντες ἐπακού- 
εσϑαι, εἰς ὃ ἂν εὔξωνται, ὡς Ἴ4ρι- 
στοφάνης φησίν" ἀλλ᾽ εἴτις -- 
καλόν. δοκοῦσι ,γὰρ μᾶλλον σώ- 
ξεσϑαι οἱ τὼ μυστήρια εἰδότες. νἱᾶ. 
ΤῊ, ΘΟ ΒΡ οΥ]θ1}}} αἷδ5. 46 τηγϑίθυ 8 
αἀδογιιπι (ΔΡΊΥΟΥ ΠΡ. 10. Βυ, 
καλὸν, ἀγαϑον, πρέπον, οἵ. 292. 
οἰο. 

279. ἀποστρ. τὑξ δνοσίϑηξαν, 
Θά ρεγνθηϊδηΐ, ατι0 ἈΠ, ἌΘ5 010 
τ διοίογίαῖϊς 8,: ἀποστρ. ὃ 

ἡμεῖς διαστραφῆναι λέγομεν. «πιοπὶ 
Τδηλθ. δΘοιϊ Ρ]ασγίαιιθ ἱπίθυρρ. 
ἀποστρ. τοϑάϊἀοχιιης, αἀϊδέογᾳιιοτὶς 
νοσιμη ἴπ οοπμπρῃίατιο. γιά ΕἸ. 

ΟἾν, ; 568 1η 1πἰούρυ, δἰ 1811 13 ΠΊ8 - 
16: ργθϑέζεπε Ορθγᾶ6 657) μὲ 15. Ῥγε- 
οἶδιι5 Θι δ᾽ Ροϑέμϊοε σμτπρὶ γ6465. 

280. κἄτ᾽ . καὶ ἔτι. 114 Πιηάοτξ. 
νιρο κατ᾽. οἵ, Τίαη, 817, ἰηΐτα 
451. εἴα. 

282. άλετφ. ὃ Βρασίδας, ὃς ἦν 
“Ἰακεδαίμονος στρατηγὸς. χαὶ ἀνὰ- 
ίστατο τῆς εἰρήνης. (τῇ «εἰρήνῃ.) 
ἐτελεύτησε δὲ ἐν Θρῴάκῃ. ὃ. ἴὰ 
ῬΥΟΕΙο δα ΑἸαρῃρο!ῖα, νι, ἀμποῦς 
δὰ 48. 
ῷ838.πανοῦργε (ντϑότο; δοῖιιτ- 

ἀδ) πο δὰ νἱνιη γθϑθοϑηαιηι 65, 
564 1τὰ αϊοϊίαγ τι Ἀδπ. ΔΙΣΡ ΘΟ 
εἰς - χωρία. καὶ γὰρ εἰς συμ-- 
μαχίαν πεμφϑεὶς ὃ Βρασίδας εἰς 
Θρῴκην κατὰ τὸν αὐτὸν χού- 
γον Ἀλέωνι τελευτῷ. 85. ἐς τ. Θρ. 
χωρία (ἴἰι. 6. τοριοηθπι ΤἬγϑοϊδθ 
Ῥγοχίπιδηι, [ Μαςεαοηΐαπι δ6]6- 
οἴαπι.  νἱά. (Οδιίίογασ, ἀοιηηι. 46 
ΤὨγδοία ρᾶϑ, 76, 5. 6Χχ Ἰμίουρ ς 
ΘΟΒΠ ΟΕ ΠΟΥ 5111) τλ1558 6558 40) 1,6-- 
οοαᾳ, ΔΙᾺΧ1118 ) οἴΐδηι Το, 5, 19. 
ὩδΥΥαΐ. χρῆσαι, σοπιποάαγα, ᾿ν. ᾿ς 
Θβῦ; τλϊιΐοσθ ἀποθῖι δα ορϑαὶ ἴθ- 
τοηάδηι, Β. 

286. ποιή σ. ὉΤ, ὉἼ1ι Θερ, ἢ 
“το 65. οὗτοι παρὰ τοῖς “ακεδαι- 
μονίοις ἐτιμῶντο: διὸ νῦν αὐτών 
μέμνηται. 8. νἱά. 80. δὰ (ΔΠ11π. 
ἢ. ἴα ῬΔ]], 94. : 564 διἴδπι ΑἸ μθηΐ5, 
ἰοϑέθ Ῥβϑιιβ. 1, 18., δ 151 τη Οὐδθ- 
οἷᾷ ΘοΙεβαπίις; ᾿Ργαθοίριιθ ἴδ} 6} 
ΤΙ 8οοάδθηιοηθ, τ1 )1οΟβουχία ἴπ 60- 
Υὰλ ΠΟμΟΥΘὴλ 856 δι.) οἱ Οὐγθ- 
1118. ' 

ΟΣ 
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, Ξ᾽ - 
ἴσως ὧν εὖ γένοιτο. ϑαῤῥεῖτ᾽, ὦ βροτοῖ! 

ΠΟ. 
2 γ΄ Α ἊΝ ν᾿ 

ἀπόφερε τὰ δκεύη λαβὼν ταυτὶ πάλιν: 
ἐγὼ δὲ δοίδυκ᾽ εἰσιὼν ποιήσομαι. 

ΤΡ. 

290 
νῦν τοῦτ᾽ ἐκεῖν᾽ ἥκει τὸ Ζάτιδος μέλος, 

ὃ δεφόμενός ποτ᾽ ἣδε τὴξ μεσημβρίας, 
ὡς ἥδομαι, καὶ χαίρομαι, κεὐφραίνομαι. 
ψῦν ἐστὶν ἡμῖν, ὦνδρες Ἕλληνες, καλὸν 

ἀπαλλαγεῖσι πραγμάτων τε καὶ μαχῶν 

ἐξελκύσαι τὴν πᾶσιν Εἰρήνην φίλην, 
295 πρὶν ἕτερον αὖ δοίδυκα κωλῦσαί τινα. 

ἀλλ, ὦ γεωργοὶ, κἄμποροι, καὶ τέκτονες, 
καὶ δημιουργοὶ, καὶ μέτοικοι, καὶ ξένοι, 
καὶ νησιῶται, δεῦρ᾽ ἴτ᾽, ὦ πάντες λεὼ, 

287. 1: Βτ., Ἀδν. Ῥθγρθσδηι 8111 
ἀπόφυρε. 

288. [εἷς ἀΙοιῖθ 1π Ομ ΠΊ 5118 1 
γχϑαϊε ΡΟ] Θηλ115 ΟΠ] Ογάοεπῖο. 

289, τοῦτο, κατὰ τοῦτο; Πλοὸ 
πιοάο, Ὑ6] ῥγορέεσ ἦσο. Θ0ΡΆΗ. 4786. 
622. τοῦτο μὲν νιφοστιβεῖς Χειμῶ- 
ψες ἐκχωροῦσιν εὐκάρπῳ ϑέρει, ἈΡῚ 
νἱα. δημοΐ. ἥκει; ααοβί, Ἰοσιιη ἢ8- 
μεθ, αρὲθ μδμτρατὶ ρμοέθϑὲ, ὭΘΟ π18]6 
τοῦτο ἥκει γϑααϊαευῖβ ἀΐο αὐοο1; 1, 
6. πᾶπο δνθηΐξ; φαιθηιδαμηοάπηι οὗ- 
τος οἵ ὅδε νϊοἷηα 5᾽ 5 ηἸοαγα βοϊθηΐ. 
-- τὸ 4 τ. μέλος. “τις σατρά- 

πης Περσῶν βασιλέως, εὐδοχιμή- 
σας κατά τινὰ χρόνον πολεμῶν. ἑλ- 
ληνίξειν δὲ βουλόμενος εἶπεν ἢ δο- 
μαι καὶ τέρπομαι καὶ χαί- 
φομαι;, καὶ ἐβαρβάρισε. ( (ἄλλως.) 
ἔδει γὰρ εἰπεῖν χαίρω. ἅμα δὲ οὗ- 
τος εἶπε πρὸς τὸ ὁμοιοκατάληπτον. 
- λέγεται δὲ τὸ τοιοῦτο δατισμός. 
(46 μος Β. δϑνοῖϊνὶ 7)08ὺ δια απι οδζ 
Ζοπᾶγαπι ἱ. 2. Ρ. 1845. οἵ. οἰΐαηι 
Εγάαθπιὶ Αὐἀᾶρ. Ρ. 591. δα. Βορ. 
ϑι6ρ}.) 8. ζα ἰδὶθ 1) 415 ατιχ Ρου- 
ΒΔΥΠΠὶ ἐθΠΊΡΟΥΘ [8711 Ηγϑίβϑρίβ, 
νϊοἰι5ητι6. δϑὲ οἵπὶ Αὐξαρθυηθ. δὰ 
ἹΜαγδίποηθηι, νάθ Ηογοσοῖ, 6, 94. 
5644., Οοτη, Νερ. Με. ς, 4. 

290. 5ο]δπὲ 1ηξαπιῖαθ ποῖϑηι 1Π11- 
ΣΟΥ ΡΘΥΒΑΥΠΙ ΠῚ ΠΟΥ 118 ΑἸ οἱ Ροῦ- 
ἴαθ, τπ|ὸ πιοπδὲ Νίμπσργαν, ἱπ ἃπποὶ, 
δα Επτρ. Απάτγοπι, 170. (τοιοῦτον 
σιὰν τὸ βάρβαρον γένος" Πατήρ τϑ 

θυγατρὶ, παῖς τε μητρὶ, μέγνδται, 
Κόρη τ᾽ ἀδελφῷ εἰς.), δοηῃξεχτγὶ 
76 π5 Αββοῃυ]. Εππῃ. 181. 5εαᾳ. --- 
τῆς μεσ.» ΥΛΘΥ] αἴθ. ΟΣ 151. δῖα. 

291. τι6 μδν. ην., ρσυόρδηΐὶθ Β.:; 
ὯΘ6Ο ΑΙϊοΥ 814, ἴπ νῦν τοῦτ΄. νιι]- 
8ο: ὡἘς ἣδ., καὶ τέρπομαι (αἰ ΡῬΊαΙ. 
9288.}). καὶ χαίρομαι. ΕἸ. ΟἾγ.: 
ΙΝαπο σαπέῖο τἰία 1) αξίαἶδ πιογιέθηι 
δωδίε, Οἰιαφάμς οἰϊπε ψφώαπι σατιῖὲ 
γτιθγιαϊθὲ Οίαπι Ἰαθίοτ, δὲ αδἰδοίογ, 
αἰφψιθ σαμάθο! (βαυαθοτ) 
09, καλόν. οἴ. 278. Β.: Ττο- 

Ῥίοθ νϑύθα δ συ σαπῦ: 78πὶ ἀεοαὲ, 
ΥΘΠΙΟ 5 ἰϑι15. ἐπτραϊουίθιις οἰντῖα-- 
τι πὶ 1Πγ6 ρα οθπι, ΡΥ 5 Ζιιαηη 8]}1115 
«αῖ5. ΤΌΓΥΡΑΥΘ Θ8πὶ Τ γβιι8 σοΟΠ ΘΕ, 
πράγματα ποροίϊα Β6]1168 δὲ πιο- 
Ἰθϑεϊαθ πππῸ αἰοαδεας, ἐξελκύ- 
σαι, 5611. οχ δηΐγο. 

995. ἕτερον. ΑἸοΙθΙδάοπι ῥτο- 
ΟΕ] ατρῖο 16 ]}1ρ1ξ.,. 41 ἀπμὸ 18, 
Β61Π1} Ρδῖορ. νθύθ πθαηΐ 8 ΑΥ̓ΘῸ5 ΡΥῸ- 
ἔβοῖιι5 δϑοῖ, δὲ ἴθ ἀββϑιπλῖ]5 50 οἱ Ἷ5 
δα ΡῬαΐγαϑ ᾿ἀδητι Ῥϑγνθηῖ, δὲ Ρα- 
ἘΥΘΏΒΙΒιι5 ΡοΥβιιαβιῦ, αὖ ΠΊΠΥΟΒ 115- 

416 84 πιᾶγ8 ἐχιθηδδτθῆξ, δὲ 8114 
Ῥταθραύαθαὶ δὰ β6]]πι οομ γα 108-- 
οϑαἀδοηηοηΐος, Τπιιο. 11}. δ. (ας. δ2. 
5664. ῬΡαΐπιεγ. 

997, δὴ μ. νἱά. ἀπη. δα 419. καὶ 
ξένοι, Καὶ νησιῶται. πδιι 1]- 
ἘΣ ἀιιοχιιθ 1πίθυθταπε βρθοΐδοιϊο: 
νἱἀ6 δηιποῖ, αὐ 48. δΘο᾽ Ῥοσεποὶ δὲ- 
ἴαπιὶ τὸ Πανέλληνες 802, 



800 

ΧΟ 

806 

ΒΙΡΗΝΉΗ. 819 

ὡς τάχιστ᾽ ἄμας λαβόντες, καὶ μοχλοὺς, καὶ σχοι- 
νία" Ἐπεε Ο. 

νῦν γὰρ ἡμῖν ἁρπάσαι πάρεστιν ἀγαϑοῦ δαίμονος. 
δεῦρο πᾶς χώρει προθύμως εὐϑυ τῆς σωτηρίας ! 
ὦ Πανέλληνες, βοηϑήσωμεν, εἴπερ πώποτε, 
τάξεων ἀπαλλαγέντες καὶ κακῶν φοινικικῶν 
ἡμέρα γὰρ ἐξέλαμψεν ἥδε μισολάμαχος. 
πρὸς τάδ᾽ ἡμῖν, εἴ τι χρὴ δρᾷν, φράξε κἀρχιτεκτόνει" 
οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ ὅπως ἀπειπεῖν ἂν δοκῶ μοι τήμερον, 
πρὶν μοχλοῖς καὶ μηχαναῖσιν εἰς τὸ φῶς ἀνελκύσαι 
τὴν ϑεῶν πασῶν μεγίστην καὶ φιλαμπελωτάτην. 

ΤΡ. 

810 

ΧΟ. 

οὐ σιωπήσεσϑ᾽, ὅπως μὴ περιχαρεῖς τῷ πράγματι 
τὸν Πόλεμον ἐκξωπυρήσετ᾽ ἔνδοϑεν κεχραγότες; 
ἀλλ ἀκούσαντες τοιούτου χαίρομεν κηρύγματος" 
οὐ γὰρ ἣν ἔχοντας ἥκειν σιτί ἡμερῶν τριῶν. 

909, ἄμας. τὰς πυράμας, ἐρ- 
γαλεῖά τινα ἐπιτήδεια πρὸς τὸ ἄνο- 
ρὕττειν. --- καὶ παροιμία" ἄἅμας 
ἀπήτουν, οἱ δ᾽ ἀπηρνοῦντο 
σκάφας. 8. ἄμας, ἐΐβονιθ5. νὶἱὰ, 
ϑδὶπιας. δά Ηἴβῖ, Αὐρ. Ρ. 397. 8.. 
οἴ. 416. 

800. ὧγ. δαίμονος. φασὶ γὰρ, 
ὅτι δειπνήσαντες μὲν ἐπεῤῥόφουν 
ἀγαθοῦ δαίμονος; ἀπαλλάττεσϑαι 
δὲ μέλλοντες ἔπινον «1ιὸς σωτῆρος. 
(οἴ. Βο5. Αμζϊαιι. συ. 4, 14, 19.) 
ὡσεὶ ἔλεγε (ἰϊα ΕἸ. ΟἾγ. τ πᾶπ ςοὐα. 
τη8}16 ἔλεγον)" νῦν γὰρ σπεῖσαι ἢ 
πίνειν ἐστὶν ἡμῖν ἀγαϑοῦ δαίμονος 
πόμα. 8. δοΞκ5.: Νὰπ 7α ἰδὲ 468 
δυίοπ Πάπιοπο Τγατιῖς σὼ λαβοΐοπ 
τι νογρόππε. ζαῖι, στη τὸ σα ρρ]θη- 
ἀπ εαϊβεϊχπατθπι, τ ἀγ. δαίμονος 

οϑϑεῖ αἰϊφωίά δοπας «7ογεώπιαο. ἀγ. 
δαίμονος, υἱ ἐσϑλοῦ δ᾽ ἔκυρσα δαί- 
μονος 8ρΡ. Επιγῖρ. [οπ6 1168, 

802. εἴπερ πώποτε. Ἐυτ]ρ. 
Απάτοπι, 532. ἀλλ᾽ ἀνηβητηρίαν 
Ῥώμην μ᾽ ἐπαινῶ λαμβάνειν, εἴπερ 
ποτέ. Ἰ)δηλοβῖῃ. ΟἸγηίῃ, 1., 6. 
Β6ι:5Κ. 1. Ρ. 10.: φημὶ δεῖν ἐδεῖη- 
σαι; καὶ παροξυνϑῆναι, καὶ τῷ πο- 
λέμῳ προσέχειν, εἴπερ ποτὲ, καὶ νῦν. 
Ἑ 8ε. 

803. φοιν. οἷον αἱματωδῶν, ἀπὸ 
τῆς τοῦ αἵματος χροιᾶς. --- ἢ ἀντὶ 

τοῦ πολεμικῶν" φοινικπὶς γὰρ 
χλαμὺς πολεμική. 5. ΕΥ̓ΡῸ ΡΥῦῸὺ φου- 
νίων 56ῖι: φονικῶν αἰοίπι ΡαἰδιΥς 
Β 

804. μισολάμαχος (γοοΔΡ. 
σοπροβιίαπι, πηοηθηΐθ Β., πὖ μὲ- 
σόπολις, μισολάκων), φμαθ Τιατπα-- 
οὔμπι οὐϊξ, Ῥϑοϊζιοι. Τιαηηδολιι8 
ΑΥΠΘη]θηβίιμ 1110 ἰθρουα ἀπχ ζιϊξ 
6111 δια Ῥδυλίιι5 φαδτὰ οαρίάιι ς 
418 ἀθ στ σοῃξουυὶ ὰθθηῖ 463.., 
Ἀδη. 978., Ασἤάσῃ, 270., 566. εἴα. 
να, οἰΐαπὶ Βϑηγ. δὰ ΡΙαΐ, ΑἸοΙ͂Ρ. 
18. 

805, πρὸς τάδε, πρὸς ταῦτα, 
Ρτοιτιάθ, ψμαγαν τι ΔΡ. ΒΌΡΗ. Οεα, 
Β, 828... Ετιὶρ. Ῥπορη. 487. (534.)ν, 
ἘΠῚ νἱὰ, Δ αιοκ. 

806. ἀπ... απίπιμπε ἀοϑροπείογθ. 
νἱοίαπι αἸ ΕΠ οι] αῖθ. Γγϑίβεν. 781. μὴ 
νῦν ἀπείπωμεν ταλαιπωρούμεναι. 
βἷα ἀπειρηπέναι. Ἐλαῖρ, οΥ. 91. οὕ- 
τως ἔχει τάδ᾽, ὡς ἀπείρηκ᾽ ἐν (ἀπεί- 
ρηκεν) κακοῖς. 8ε. 

810. ἐκξωπ. ἀνάψετε τὸν πόλε- 
μον ἤδη κατεσβεσμένον. ἐκξωπυρῆς- 
σαι δὲ κυρίως ἐστὶ τὸ ἐκ μικροῦ 
πυρὸς φυσῶντας μεγάλην. φλόγα 
κινῆσαι. 8. ϑοίοι, χποηθηΐθ Β6., 
ἔγασπι. 15, 19. πόλεμον δ᾽ εὐδοντ᾽ 
ἐπεγείρει. 

12. ου γὰρ εἴς, οὐ γὰρ, φασὶ, 
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ΤΡ. εὐλαβεῖσϑε νῦν ἐκεῖνον τὸν κάτωθεν Κέῤβερον, 
᾿ , " ᾿ Ἷ Ο᾽ Ξ᾿ 

μὴ παφλάξων καὶ κεαλραγὼς, ὥσπερ ἡνίκ᾽ ἐνθάδ᾽ ἦν, 
818 ἐμποδὼν ἡμῖν γένηται τὴν ϑεὸν μὴ ᾿ξελκύσαι. 

᾽. -" 2 

ΧΟ. οὔτι καὶ νῦν ἐστὶν αὐτὴν ὅστις ἐξαιρήσεται; 
Ἅ μι ΖΡ γ δ} Ἔ 2 ᾿ 2 ’ “8 τς ἌΡ Δ ὶ 
ἣν ἃπαξ ἕς χεῖρας ξλϑῃ τὰς ἐμᾶς. ἰοὺ, ἰού 

ΤΡ. ἐξολεῖτέ μ᾽, ὦνδρες, εἰ μὴ τῆς βοῆς ἀνήσετε" 
ἐκδρυμῶν γὰρ πάντα ταυτὶ ξυνταράξει τοῖν ποδοῖν. 

"890 ΧΡ. ὡς κυχάτω χαὶ πατείτω πάντα καὶ ταραττέτω" 
3 ΝΥ μὸν ς - ΄ Ἷ 

οὐ γὰρ ἂν χαίροντες ἡμεῖς τήμερον παυσαίμεϑ᾽ ἄν. 

ΤΡ. τί τὸ κακόν; τί πᾶἄσχετ᾽, ὠνδρες; 
΄«- Ἁ 

μηδαμῶς, πρὸς 
τῶν ϑεῶν, 

πρᾶγμα καλλιότον διαφϑείρητε διὰ τὰ σχήματα! 
ΧΟ. ἀλλ ἔγωγ᾽ οὐ σχηματίξειν βούλομ᾽, ἀλλ ὑφ᾽ ἡδονῆς 

825 

“πολεμικὸν εἴη (πιο ἂν εἴη, νεῖ ην) 
τὸ κήρυγμα (βασι ΤυΥυρϑοὶ ΦὉ6. 
5644.) αλλ᾽ εἰρηνικόν. ἔκ τοῦ 
παραπολουϑοῦντος δὲ τὴν πύλιν 
(ΞοΥ1}. τὸν πόλεμον) δηλοῖ. 8. σοη- 
56 ΠΘη 8 ΒΕ] εβὲ τὸ ἥκειν ἔχοντας 
σιτία τριῶν ἡμερῶν. Βε6.: Β6Ι11 
Ἰθιρουθ, 4πιγι ΘΧρθα]ο. βαρ ΐα- 
16 515 ΟΙΡΙῚ ΤΥ, 5850Ρ6. ΘΟ ΟΠ 65 
ῬαΒΙσϑη ταῦ, τὰὶ τ ]]Π165 νἱοίπιπι ἰοῦ 
ψ6] ἰοὺ αἰ θυ πι., ΡΙΘΥΠΠΊ (116 ὑὙ] 1111, 
βἰθὶ ρυδβραγθηῖ, -- Β6.., σου 5 
Αοἢ. 196. οἱ ἀλληγοριπὸν 1Ππὰ νεϑρ.- 
212. χϑὲς. οὖν “Κλέων ὃ κηδεμὼν 
ἡμῖν ἐφεῖτ᾽ ἐν ὥρᾳ Ἥκειν, ἔχοντας 
ἡμερῶν ὀργὴν τριῶν, τοὶ ν]α, Θ΄. Π0]. 

313. 1ἴὰ Βίαν., τὸ 84πὶ βιρουςε-- 
ἀογα οοη)θοΐητς ᾿1οθϑῖ. σαΐβο Ππρνΐ 
ῬΘΥΡΘΥΆΠῚ: εὐλαβεῖσϑ'᾽ ἐκεῖνον τὸν 
“Κέρβερον καὶ δεδίττεσϑε. Βτ.: --- 
εὐλαβεῖσϑε, ῬΥΘη6Ζ δᾶγαθ ὰ 
νοιῖβ, φυλάττεσϑε. Μορυῖβ: εὐλα- 
βεῖσϑαι ἀντὶ τοῦ φυλάττεσϑαι, ὡς 
“Ἰημοσϑένης ἐν Φιλιππικοῖς, Ἄττι- 
πῶς" εὐλαβεῖσϑαε ἀντὶ τοῦ φοβεῖ- 
σϑαι, Ἑλληνικῶς. Βεξ γγοαυθιθ νο-- 
δὶς αὖ ἕδος φιεὶ τιμτισ {πὶ Ππι[ογὶδ 
6δὲ, Θέγϑοτο . χιΘ φμοπιαπιοάτεπι, 
ἥώμπι ἵπ νἱνὶα ἐγᾶξ; γμάαοθπι οἰα- 
γατιο ἐπιροαάέαι. “Ε ΒΙ ΛΑ ΠΟΥ, πιο-- 
πιθηΐθ Β6., Οομΐοιι5 ἀδ Οἰβομθ Εν. 
1096. φράξεν, ᾿Ἐρεχϑείδη, κύνα 
Κέρβερον ἀνδραποδεστήν: 

οὐκ ἐμοῦ κινοῦντος, αὐτὼ τῶ σκέλη χορεύξτον. 

814, παφ).. διὰ τὸ ταραχῶδες 
τοῦ Κλέωνος ἐχρήσατοτῷ παφλόά- 
ἕξων. (46 δοάθῃ ΟἸθοπα ἔπ Εαχι. 186. 
βυρσοπώλης Παφλαγὼν ἽἌρπαξ, κε- 
κράκτης. Βε.) ἐνθάδ᾽ ,. ἦν. τουτέ- 
στιν ὅτε ξζη, «ὁπηνίκ᾽ ἣν σὺν ἡμῖν. 
5. Βδῃη. 89: οὐδὸν εὔκολος μὲν ἐν- 
ϑάδ᾽, εὔκολος δ᾽ ἐκεῖ. 

816. πεφίθ τίμτιο ἐείάεπε (ταὶ νῦν) 
δγὶς φωΐϊδημαπι) ψιεὶ δαπε τιοδὲς εγὶ- 
Ρίαέ. 

817. ἰοὺ, ἰού. ἡδομένων. ἐστὶ 
τοῦτο, διὸ περισπᾶται, ὡς τοῦ Χο- 
ροῦ τοῦτο λέγοντος. 8. ΤΎΥΡΘΒΟ 
Βυ. ἐὐριθγαὶ μα 5 σοοθ8, διιοζογιξα- 
ἰ8 ἀπογιηι οοαα., οἰ]ὰ5 δἰπ ἔδοϊὶ 
Ροβὲ ροθϑηϊεαϊξ, οοπιραυδηΐθαι 848. 
δὲ ἀο]ουὶς οἵ ϑαιαϊ 515] Π ΟΘΕο-- 
Ὡθηλὶ παρεῖ μὲσ ἱητου)θοῖίο, (ντᾶ6 
111... Ῥίαε, 976.,. 848. ΘΌΡΙΝ. Οδα. 
Ἧν: 1018.; 1128.; ᾿φοΒμοία θυ Ἰ6χ. 5Υ. 
Ἡ. ν.) γθυβουαιιθ πὲ ᾿θ πιο 81 θ6Πο- 
1᾽ βία Ἀπ ΚΣ ἐὰν ἑοῦ Ξοτἱρέμπι 
ἔθυε ἢ. 1., δος Ρ]αΐ. 859. δᾶ, 

Ἡδηβέθυμδ. 1 σοῦϊοθ )οῦν., ατιο 
ἰαπηθη Ισ 60 σχετλιαστιπὸν Θ5ΐ, 

819. ξἕυντ. ὃ Πόλεμος. 

891. χαίρ. παυσαίμεϑ᾽ ἄν. 
οὗ. 826. 

8238. διὰ τὰ σχημᾶτα; ρτο- 
Ρίεῦ λας δαϊεαείοτιοῦ ὙΘδίγαϑ: 
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ΤΡ. μή τι καὶ νυνί γ᾽ ἔτ᾽, ἀλλὰ παῦε, παῦ᾽ ὀρχούμενος. 
ΧΟ, ἣν, ἰδου, καὶ δὴ πέπαυμαι. 
ΤΡ φής γε; παύει δ᾽ οὐδέπω. 
ΧΟ. ἕν μὲν οὖν τουτί μ᾽ ἔασον ἑλκύσαι, καὶ μηκέτι, 
ΤΡ. τοῦτό νυν καὶ μηκέτ᾽ ἄλλο μηδὲν ὀρχήσεσϑ᾽ ἔτι. 

880 ΧΟ. οὐκ ἂν ὀρχησαίμεϑ᾽, εἴπερ ὠφελήσαιμέν τί σε. 
ΤΡ. ἀλλ (ὁρᾶτ᾽ ;) οὔπω πέπαυσϑε. 
ΧΟ. τουτογὶ, νὴ τὸν Ζία, 

τὸ δὀχέλος δίψαντες ἤδη λήγομεν τὸ δεξιόν. 
ΤΡ. ἐπιδίδωμι τοῦτό γ᾽ ὑμῖν, ὥστε μὴ λυπεῖν ἔτι. 
ΧΟ. ἀλλὰ καὶ τἀριστερόν τοι μοὔστ᾽ ἀναγκαίως ἔχον" 

88 ἥδομαι γὰρ καὶ γέγηθα, κἀὶ πέπορδα, καὶ γελῶ 
μᾶλλον ἢ τὸ γῆρας ἐχδὺς, ἐχφυγῶν τὴν ἀσπίδα. 

ΤΡ. μηκέτ᾽ οὖν νυνί γε χαίρετ᾽" οὐ γὰρ ἴστε πω σαφῶς" 
ἀλλ᾽ ὅταν λάβωμεν αὐτὴν, τηνικαῦτα χαίρετε, 
χαὶ βοᾶτε, καὶ γελᾶτ᾽ " ἤδη γὰρ ἐξέσται τόϑ᾽ ὑμῖν ἰ.1. 

840 

826, παῦ ε 5εηϑι: γι 11, τιὶ ΗΟ ἢ. 
Οἄν55. 4, 659. παῦσαν ἀέϑλων, Ἐπι- 
τῖρ. Ηε]. 1955. μάτηρ ἔπαυσε πό-- 
νῶν. παῦ᾽ ὁρχ. νἱάθ Νδι, συ, 
δγ. ὃ. 549, 8. 

827. ἣν, ἰδοὺ, αὐ Βδη. 1316;, 
ὅπ οὔδάϊο εἰδὶ. Ἐιχα. 56, ἦν. Οὐχ 
ἡδύ; ῬΙαι. 75. ἠνὶ, μεϑίεμεν. ἐδ ὺ, 
ειῖ 2, 5. οἴο. 

928, -- ὃν μόνον, φησὶν, ξασόν 
με σχῆμα ποιῆσαι. 8. Βτ.: ξλκχύ- 
σαι. νΘΥΒΌ ΠῚ 58] τα ]ου 5 ΡΥΟΡΥ τη]. 
ΝᾺ. 540. οὐδὲ κόρδαχ᾽ εἵλκυσεν, 
σιθς οογάαοεηι δαίϊξαυϊἑ, ΘΟΥΠΙΔΏΪΟ6 
αϊσαδ: Ομξ ἀοτιτὶ., σιμγ πιοοΐ ἀἰδδοχι 
ϑολιο εν σόππο ταὶγ, ἀαπὶ ᾿οίπθη 
πιεἦιγ'. 

830. γ:δ ξιίγπ φιΐίάσηι σαϊεαν ἐπι, 
σαπε ἰὰ δὰ πεϑὲ ἐμὸ ζμογίξ. βἰχηλ}1- 
ΤΟΥ δἀνσοδίῖ 15 αρ. Ρ]αιιξατη Ροθη. 
8, 1, 17. 1ἰδογος γιος 6556 οροτέεξ; 
τιοδ ἐθ τιΐμεἐὶ ρου ίσιεια : Ν 6 ἔμ γιὸς 
ἀτιογὲ ϑόῦνο5 6556 αὐαϊοίος οοπδοάς 
εἴο. 

888. ὥστε μὴ λυπεῖν. ἐμὲ δη- 
λονότι. συγχωρῶ, φησὶ, τοῦτο ὑμῖν, 
ὥστε μετα τοῦτο μηκέτι ἐνοχγλεῖ- 
σϑαί μοι. 8. ποπ τπαᾶ] ΒΥ. ἴπ δη- 
ποῖ, λυπεῖν μ᾽ ἔτι. 

ἈΒΙΒΊΤΟΡΗΛΝΕΒ [; 

πλεῖν,. μένειν, κινεῖν, καθεύδειν, ἐς πανηγύρεις 
ὥεωθεῖν, 

894, 18 αν, εὐ Β. Ῥατγίβ,. τϊοὶ 
ααοα 111 φαοχιθ Παραπὲ μ΄ ἔστ᾽ 
ἄναγκ.γ), τὖ νὰϊροὸ Ἰρυΐ, Βγ. καὶ 
τάρ. τι μοί ᾽στ᾽ ἂν. μοὔστ᾽, ἔοι 
ἐστὶ, τ ΒορῈ, ΑἹαῷ. 1137., ῬῃΠδοΐ, 
778. οἵ. ΜΔ. ρου. ου, 8. 56. ὁγτάο 
Πΐο ἐδῖ: ἀλλά τοι καὶ τὸ ἀριδτε- 
οὖν (σκέλος) ῥίπτειν ἐστί μοι ἀν. 
ἔχον. νόγίωπε Θηπνθγο οἰϊώμ οἱδιὶ- 
527 ρθάθ γαοέαξο πιϊλὲ ο)τι5 δ5.. 

995. πέπορδα. ἡ μεταφορὰ ἀπὸ 
τῶν ὄνων" χαίροντες γὰρ πέρδον-- 
ταὶ. ὅ. Ψ6βρ. 1996... πιοπδηίθ Β6.: 
ξνήλλετ᾽, ἐσκίρτα, πεπόρδεϊ, κατε- 
γέλα, “Ὥσπερ πκαχρύων ὀνίδιον εὖ- 
οχημένον, 

8096. ἢ τὸ γ. ἐκδύς. ἡ μεξαφ. 
ἀπὸ τῶν ὄφεων. 8. τὴν ἀ σπ. οἸγ- 
Ῥειαπι, ἀγα. ᾿6]]πη1. ΒΟ6.: .,1- 
αν (92) ἴῃ. Πομιοην πιὰ ϑοοῖς ἀὐπὶς, 
41185 ΘΓ ΒΘΥΡ ΘΕ] 51 σηΙ Ποαΐ εἰ 0]γ- 
ῬΘα, τὖ δυβουναν! ΕἸΟΥΘη 5." Ὁ ΕΣ, 
428. 

840. πλεῖν, μένειν.  ογγμ.]α 
αἸσαπαϊ, πιὸ ν᾽ δειν, εὐ ἀο] γα δὰ-- 
ἴθι Αὐμόπη. ΟΟΠΠπ δ δῖο δἴαϊιθ πὰ- 
υἱ δα ΠΟ], Π ΟΥ̓ ΘΠ ΙΡ τἰδαιΐο γ 15 δι] ῖ5 
τηϑ δῆτ ΠΆΡΘΡα ΠΣ ΠᾺΠΊΘΥ ΠΩΣ Ὠδ- 
σ πηι; ΑΘΘΟΗἾπ685 σγϑξ, περὶ πὰρὰ- 

Χ- 
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ἑστιᾶσϑαι, κοτταβίξειν, ε. ἃ. 
συβαρίξειν, '. 

ἰοὺ ἰοὺ κεκραγέναι. χα. 

πρεσβ. Ὁ. 357.. Ἰαιιάδητο Κ, δα Αοἷ. ἐδὺ αΐα δπποίαν!: κότταβος ᾿4ϑή- 
550.: τριήρεις δ᾽ ἐχτησάμεϑα πλωΐ- 
μους καὶ ἐντελεῖς οὐκ ἐλάττους ἢ 
τριακοσίους. οὗ, 101 Κὶ. εἴ, φισηι Β. 

ἰεβίοπι οἷϊαΐ, Βοθοκηίαπὶ Ρρτο 
ΘΘΥΠΊ. εααεεμαπξῆις ἀδθγ “τλεπθγ, 
τ 1.ν. 379. κινεῖν, κα ϑ'. οἰῖδηι 
Πδθο ξουσπμ]α, εὐ νἱάδιαν, οἵ, 818. 
5.: ἐς παν. ϑεω ρεῖν. πέμπε- 
σϑαι ϑεωροὺς ἐς τὰς πανηγύρεις, 
ματὰ ϑεωρίαν παραγίνεσϑαι. - ΒΥ. 
δὰ εβρ. 1396.: ϑεωροὲ 8Ρ. Αἰιθπιι. 
ΔΡΡδΙ δ αμΐαν, φαΐ ΡΆΒΙ]1οα διιοῖο- 
γχίταῖθ δὰ ββϑουι ποῖα δχίθγοσαμ, δα 
οΥ̓δοῦΐα ἙοηβΪθηάδ, δα ζεβία., 58- 
οὐ σογῖϑ 1118, ΘΠ οβ αι ΠΟΩΥ͂ ὀπῆτι5 
τα τ θΡδη αν, φα] θ ι5 118 5Ε] ρθη αἤπηπῃ 
6 ΡυΡΙίοο ἀβρδέιγ, νἱ4θ Ἠδϑυομτὶ 
Ἰπτεγρσθίϑηι δα ροξβϑαπι ὅἅεωρι- 
πῦο..-- 

841. κοτταβέίξειν. παίξειν. 
τουφᾷν. εἰς χαλκᾶς δὲ “φιάλας, αἱ 
καλοῦνται λάταγες, ἐνέῤῥιπτον ἐμ- 
βόλλοντες τὸ πόμα, καὶ εἰ ἐγένετο 
μείζων ψόφος, ἐδόκουν ὑπὸ τῶν 
ἐραστῶν ἐρᾶσϑαι. ἄλλως. κότταβος 
παίγνιον ἣν παρὰ ᾿ἀϑηναίοις τοι- 

οὕτον᾽ ῥάβδος ἦν “μακρὰ πεπη) 'μένη 
ἐν τῇ γῇ, καὶ ἑτέρα ἐπάνω αὐτῆς 
κινουμένη ὡς ἐπὶ ξυγίου. ἔχει δὲ 
πλαστιγγας δύο ἐξηρτημένας, καὶ 
πρατῆρας δύο (4 4ι186 ΡΙ8πο8) ὑπο- 
κάτω τῶν πλαστίγγων, καὶ ὑπὸ τὸ 
ὕδωρ ἀνδριὰς ἣν ̓χαλκοῦς κεχρυσω- 
μένος. τοῦτο ὸὲ ἣν ἐν τοῖς συμπο- 

σίοις. καὶ πᾶς τῶν παιζόντων. ἀνί- 

στατο ἔχων φιάλην γ γέμουσαν ἀκρά- 
του, καὶ μηχόϑεν ἱστάμενος ἔπεμ- 
πὲν ὅλον τὸν οἶνον ὑπὸ μίαν στα- 
γόνα εἰς τὴν πλάστιγγα, ἵνα γεμι- 
σϑεῖσω βαρυνϑῇ καὶ κατέλθῃ, καὶ 
προύσῃ εἰς τὴν πεφαλ ἣν τοῦ ἀνδρε- 
ἄντος ὑπὸ τὸ ὕδωρ πεχρυμμένου, 
καὶ ποιήσῃ ἤχον. καὶ εἰ μὲν χυϑῇ 
τοῦ οἴνου. ἐνίκα καὶ ἤδει, ὅτι φι- 
λεῖται ὑπὸ τῆς ἐρωμένης " πε δὲ μὴν 
ἥττατο. ἐλέγετο δὲ ὁ ἀνδριὰς ὁ ὑπὸ 
τὸ ὕδωρ μανῆς. Ιᾶοπὶ δὰ πᾶθο 1η- 

ναιος ἐν τῇ τέ φησὶν ὅτι Σικελική 
τίς ἐστι παιδιὰ, πρώτων εὐρόντων 
Σικελῶν --. “ικαίαρχος δὲ ὁ Μεο- 
σήνιος; ᾿Δριστοτέλους μαϑητὴς, ἐν 
τῷ περὶ ᾿ἡλκαίου καὲ τὴν λάταγα 
αὐτὴν εἶναι Σικελικὸν ὄνομα. λα- 
τάγη (εἰς φιοφαθ, ν6] λαταγὴ; αἰοῖ- 
ἰὰγ: νἱά, 410 Κ. δα (δ]] ἔπη. ἔγαστ. 
Ῥ. 918. Ῥίεούβοῃ. δὰ Μοϑυ. Ρ. 953. Ἑ 
ΤῬΙσπαπη, δα Ζομδι. 2. 1285 56.411.) 
δέ ἐστι τὸ ὑπολειπόμενον ἐκ᾿ τοῦ ἐκ- 
ποϑέντος ποτηρίου ὑγρὸν, ὃ συνεσ- 
ραμμένῃ τῇ χειρὶ ἄνωϑεν ἐῤῥίπτουν 
οἱ παίζοντες εἰς τὸ κοττάβιον. 
κότταβος δὲ ἐκαλεῖτο καὶ τὸ τιϑέ- 
μενον ἄϑλον “τοῖς νικῶσιν ἐν τῷ 
πότῳ, καὶ τὸ ἄγγος, εἶξε ὃ ἐνέβαλον 
τοὺς λάταγας. --- οἴ. ΕἸ. ΟΠ γ΄, δὰ 
ἢ. 1.; Οτοάάθοκ, {(σερον ἀ6ηπ Κοί- 
ΠΩΣ ἀδν Οπίεολεπ, ἴῃ 5. Απιχια- 
Υἱβοθθη ουβσπθη, 1. 88Π1Π1]., 
1800. Ρ. 168 --- 2398.}»,| {111 πονοΙχ 
ΞοπαΥα Βα]ι5. 1π61 γϑοθηβθῖ; 9ζ8- 
0008. (“4ελεσιᾶος [1. 15. Ρρ. 666. 
5664. ἀδον ἀἐπὶ Κοεέαδος, ἴῃ ΝΥ ]6- 
Ἰαμα 1 Ατὸ, Μὰ. 8, 1. Ρρ. 476 -- 
496.); εοἰἴδπηὶ Ἐπ ηξε - 1π 16Χ. ου0.. 
ν. κότταβος. 1460}5. 1. 1. Ρ. 486.: 
Ὁ» Βεῖπι Κοιζαθοβ τ πὶ 65. ΠπΠῚΘΥ 4]- 
ἴβη νουϑομίθάθηθη ΜΟΙ ἢ οδι]οπ θη, 
ἀαταιξ δη, δῖ 8115 ἀθπὶ ΒΘΟΠΘΥ 
50 ΠοΥδιϑΖιΞ ο]Θ θυη, 6855 ΟΥ̓ Ζιι- 
ϑδι πη  η Ὁ]Π160 τππὰ ἀδ., το δσὺ Β1π- 
δσενογἔοη τναγαθ, ουϊδηζε,"ς --- οὗ, 
1172. 

842. συβαρίξειν. παρὰ τὴν 
Συβαριτῶν τρυφήν᾽ φασὶ γὰρ τοὺς 
Συβαρίτας πολυτελέσι χθῆσϑαι τρα- 
πέζξαις. ἔστιν οὖν ἀντὶ τοῦ τρυφᾷν. 
-- 8. ἀ6 ϑυβραυϊζαγαμη { αιιοτγιμι 
γΡ5 ἀϊτγιΐα οδὲ ἃ Οτοϊοπιδιῖβ Ὁ- 
Ἰνιαρ, 67, 2. Ξῖνθ δῖ Οἢ τ. πδ΄, 510.) 
ΟΙ Ροϊεπεία οἱ Πχὶὶ ν᾽. ΡΥ Π}15 
δὐα αἰ δῖ πηι Ο. α. 8. ΚῦρκΘ  ρτο 
δοΥπι. δεν Οεδοίξρεῦμπρ ἀον Οτ. 
ΡΡ. 332. 56 

843. ἦο 5 ΔΕ Θν: 
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ΧΟ. εἶ γὰρ ἐχγένοιτ᾽ ἰδεῖν τὴν ἡμέραν ταύτην ποτέ! 

846 

ξώ ἰοῖος ὅτ. 

πολλὰ γὰρ ἀνεσχόμην Ῥαϑο. ὦ, 
πράγματά τε καὶ στιβάδας, ἃς ἔλαχε Φορμίων" μαο.1. 
κοὐκέτ᾽ ἄν μ' εὕροις δικαστὴν δριμὺν, οὐδὲ δύσ- 

κολον;, ἸΡΝΣ ταν ὉῈ 

οὐδὲ τοὺς τρόπους γε δήπου σχληρὸν, ὥσπερ καὶ 

ἀλλ ἁπαλὸν ἄν μ᾽ ἴδοις 
καὶ πολυ νεώτερον, ἀπαλλαγέντα πραγμάτων. 88.; 8560 

πρὸ τοῦ, 
Ρᾶ6. ἀ. 

Ῥϑ6. ἃ. οἱ ἰ. 4, 6: 

καὶ γὰρ ἱκανὸν χρόνον ἀπολλύμεϑα, καὶ κατατετρίμ- 
εϑα. πλανώμενοι Ρᾷο. ἶδχ. 3 

ἐς Δύχειον, κἀκ “υκείου, ξὺν δορὶ, ξὺν ἀσπίδι. 
τ: Ὥ; οι 

4. ἀλλ, ὅ τι μάλιστα χαριούμεθα ποιοῦντες, ἄγε φράξε" 

εἴλετ᾽ ἀγαϑή τις ἡμῖν τύχη. 
σὲ γὰρ αὐτοκράτορ᾽ Ρᾶ8. Ποχ. 

Ῥᾶθ. ἔν. 

855 ΤΡ. φέρε δὴ κατίδω, ποῖ τοὺς λίϑους ἀφέλξομεν. 1. ἐγ. 

844. ορίαξ Οποστις, αὐ Ρ6111 ἐδπ- 
ἄρ ἰαρουθι5 ἀδξαποΐο ρϑοθ πἰὶ 
5101 Ποθδῖ, -- Βιᾶν. εἶ γ. ἐκγ. ἐδ, 
ταύτην με τὴν ἧμ. ποτέ. Ρδ]1ι15 4}11: 
εἰ γάρ μοι γένοιτ᾽ ἐδεῖν ταύτην τὴν 
ἡἥμ. ποτέ. 56οιιίιι5 5σιιη) Βϑοϊίιηι δὲ 
Ῥογυβοηῖπ. μὲ δὲ μοὶ δααϊα 6556 
ν᾽ ἀθηΐοχ Ὁ ᾿πουρυθίθα5. ἐκ ίη ἐκ- 
γένοιτ᾽ Θεὲ αὐξητικὸν, υἱ ραϑβ5ΐπι. 

846. πράγματα, τιο]οκι145 Ρ6]- 
11. 58.: ἐδίως στιβάδας τὰς χα- 
μευνίδας ἐκάλουν. ὅπερ ἦν πάσχειν 
ἐπάναγκες τοῖς πολεμοῦσιν, ὑπαι- 
δρίους ταλαιπωρεῖν παὶ χαμαικοι-- 
τεῖν. στιβάδας οὖν, ἐπεὶ οἱ στρα- 
τιῶται χαμαικοιτοῦσι. λέγεται δὲ ὃ 
Φορμίων νικῆσαιναυμαχίαις β΄ 4α- 
κεδαιμονίουξ., στρατηγήσας. λιτὸς 
δὲ οὗτος καὶ στρατιωτικός. τὸ δὲ 
ἂς ἔλαχεν ἀντὶ τοῦ ἃς ὑπέμει- 
νὲε Φορμίων, (ἴηπιο ψωαδ δογείξμδ 
65:7 αἱ ρΥϑθξθοϊι5 9]85515: ἤδηῖ αἰι- 
ΤΊ νἹν ΘΠ ἀτλΠῚ Θϑὲ Ο] 4 5518} 115 4 81} 
ΘΧΘΥΟΙΓΠΙ ἰθυυθβίσὶ, οὐ] ραρὶ ν]οὶ- 
4116 Ραΐθηΐ δὰ ρεγηοοίδησιπι, ηἶϑὶ 
οοσμραίὶ 5'πὶ Ὁ μοϑβιῖριις,) ΕἸ, ΟΝτ.: 

6 ος ῬΠπογμηιίοηθ, ἀπγδθ οἰΐαπι 
εὐ ρυδεΐγαοΐδθ νῖΐαθ, τπϑιιτηῖ Ραα- 
β8η. ἴῃ Αἰτοῖς (1, 28, 11. δαα, 10, 
11. οχῖγν. Β.), οὲ Αβορι:οῃὶ σα] αϑάδτα 
ΠΠ]1πλ ἔδοϊι, 

847. δριμὺν, ἀογοηι, δουθζιάπι. 
849. ἁπαλὸν, πιίεοπι» )αοίζϊεπι, 
851. καὶ γὰρ ἵκ. χρόνον. ιγ΄ 

γὰρ εἶχον ἔτη πολεμοῦντες. πολλὴν. 
φησὶ, ϑλίψιν ὑπεμείναμεν εἰς τὸ 
“Μύκειον εἰσιόντες καὶ συναγόμενοι, 
καὶ πάλιν ἐξιόντες ἐκ τοῦ Λυκείου 
καὶ ἀπιόντες εἰς τὴν πόλιν. τὸ 
“Μύκειον δὲ γυμνάσιον ᾿ϑήνῃσιν, 
ὅπου πρὸ τοῦ πολέμου ἐδόκουν γυ- 
μνάξεσϑαι. 8. ἀ6 γοθο Ὀγδνυϊτοῦ 
αἰχὶὶ Ῥαμβ. 1, 19, 4., δα}ι5 να, 
ἸητοΥρΡ. δάάθ Πρσιπὶ ΝΊ5οΠ,, ἃ 
Ο. 6. 5. Κόρκῖο δαἀϊΐαμη, ἀ6 σγ6}}115 
δτιαθοὶς ἢ. 151. 

8538. αὐτοκράτορα, ἀοπείτιμπι, 
ἐπιρθγαΐογετπ ; Υ]άϊο] 6. ῬΡΪδιαῖι5 
Οαρί. 98. ἀΐο ψμαίΐϊ5 ἐπιρθγαξογ τιτισ 
Ρτίναεμς 65! Βαςοῖ. 728. ὁ ἐπιρ6- 
γαέογεπι ργοϑμπ! Ῥοθη. Ρυο], 4. 
αμαϊΐγο ωῦθὲ υ05 ἱπιρογαΐοῦ ἐδέγίοσωδ, 

ΧΩ 
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με Ἀ - -“ο“᾿ 
ΕΡ. ὦ μιαρὲ καὶ τολμηρὲ, τί ποιεῖν διανοεῖ; 

ΤΡ. οὐδὲν πονηρὸν, ἀλλ᾽ ὅπερ καὶ Κιλλικών. 
- 

ἘΡ. ἀπόλωλας, ὦ κακόδαιμον 
ἘΡῚ οὐχοῦν, ἣν λάχω" 

Ἑρμῆς γὰρ ὧν κλήρῳ ποιήσεις οἵδ᾽ ὅτι. 
860 ΕΡ ἀπόλωλας, ἐξόλωλας 

ΈΕΣ 

ΕΡ. ἐς αὐτίκα μάλ. 
“ΠΡ, 

Ψὕ; 2 

ἐς τίν ἡμέραν; 

ἀλλ οὐδὲν ἠμπόληκά πω, 
» ζλ ᾽ ,» ᾿ ς - ΄ 

οὐτ ἄλφιτ', οὐτε τυρὸν, ὡς ἀπολούμενος. 

ΕΡ. καὶ μὴν ἐπιτέτριψαί γε. 
ΤΡ: - » 

κάτα τῷ τρύπῳ 
οὐκ ησϑόμην ἀγαδὸν τοσουτονὶ λαβών; 

866 ΕΡ. ἀρ οἶσϑα, ϑάνατον ὅτι προεῖφ᾽ ὁ Ζεὺς, ὃς ἂν 
ταύτην ἀνορύττων εὑρεϑῇ ; 

ἜΕ. 

857. Κιλλικών. τὴν νῆσον 71|- 
λητον τοῦτόν φασὶ προδεδωκέναι 
τοῖς Πριηνεῦσι. πυνϑανομένων δὲ 
πολλάκις αὐτοῦ τινων, τί μέλλει ποι- 
εἶν» ἔλεγε πάντα ἀγαϑ'ά. -- 8. 
ὅπερ (ἐποίησε) πὲ εχ λῶλ. οἰ 
πάντ᾽ ἀγαϑά. -- δυϊάαβ: ἐπὶ πο- 
νηρίᾳ' ἐτεθϑούλλητο ὁ Κιλλικὼν, ὃς 
προὔδωκε ηίλητον Πριηνεῦσι" πυν- 
ϑανομένων δὲ τινων πολλάπις αὐ- 

τοῦ, τί μέλλει ποιεῖν. ἔλεγε πάν- 
τα ταγαϑά" καὶ ἔστι παροιμία 
παντ᾽ ἀγαϑα, ὡς ἔφη Κιλλι- 
κών. οἵ. Ηδεγοι. ἴῃ Κιλλικὼν εἴ ἴα 
Ζ]ημποκλεῖδαι. Πὶ Βτ. 

959, 9. οὐ κι) ἣν λάν ω. παΐίξει 
πρὸς τὸν Ἑρμῆν, ἐπειδὴς ὅταν (ὅτε) 
πολλοὺς πατεδίκαξον οἵ ᾿ἀϑηναῖοι 
ἀποθανεῖν, οὐκ εἰς μίαν ἡμέραν 
πώντες ἐφονεύοντο, ἀλλ᾽ ἕκαστος 

ἐχκληροῦτο καθημέραν, καὶ τῷ κλη- 
ρωῦϑέντι ϑάνατος ἐ ἐπήει. καϑημέραν 
οὖν εἷς μόνος ἐτελεύτα" ἔστι γὰρ 

ὅτε μετεμελοῦντο, καὶ τοὺς λοιποὺς 
ἔσωζον. ἐπεὶ οὖν οἱ κλῆροι Ἑρμοῦ, 
παίζων τοῦτο λέγει. Ἕ 9 μῆς γ ὰρ 
ὧν. εἰ ὥρισται, φησὶ, πάντως πος 
ἁγανεῖν κπληρωϑῆναι πρότερόν μὲ 
δεῖ. οἱ γὰρ πλῆροι Ἑρμοῦ δοκοῦσιν 
εἶναι, ὅϑεν καὶ τὸν πρῶτον κληρού- 
μενον Ἑομῆὴν, φησὶ (φασὶ), καλεῖν 

νῦν ἀρά μὲ 

δεῖ. 58. οὐ κ., ἣν λάγω, 5ὲ φιΐάοπι 
δο0γ5 τὰ 7ωμβϑογῖς. ΕΠ. στ. βουιλθαι 
ΡΥϑθ 565 ΜΙ θυοισῖη5 οἰΐαπι Ππὶς βουεῖ- 
ΒιιςΞ αἰοῖταν ΠἸ5ΉΥ 15 6556, κλήρῳ ποιη;- 
σειν τὸ πρᾶγμα, ἢ. 6. χληρώσειν. 

860. ἐς τέν᾽ ἧμι; φώαιπ α 
αἴθοπι 3 νἱα, 85, δᾶ 858. 

861. 56... όσοι ἴπ τἱ ἴδ, 
ἰβη ιιϑηῖ 51 68 ΕΘϑεοῖ ΟΟΥ 5 5Ι ΠῚ115 
Ρογθαμαϊ πο τι5. τ] 1165 δὲ πϑαΐαθ 
1ῃ ἜΧΡ ΘΟ ΟΠ ΘΙ ΡΥΟ ΘΟΓΟΥ ν]αίϊοα 
5101 σομηρδΥραηῖ: 416 ΠῚ ΤΠΟΥΘΠΙ 
Θαιιο5 δἰΐδηι Ομ βούνϑξ56, ἕδοθιθ μ8Υ- 
ταῦ Οδοτας Εαα. 599. 57. ΟΕ. δπ- 
ποῖ, δα 915. 

868. καὶ μὴν ἐπ. γ8ν5 ἔπι ͵)απι 
ΡΤΟΤοϑῖαδ Ροτιιδεῖ, ΠΟΤ Ρογέξμσιδ (ὦ- 
πολούμενος) 65. τι αἰοὶς, αι Τονὶ 
ΥΘγαραΥ διιβιι5 515. 
864. ἀγαθὸν αϊοΐππι ΡΥὸ κα- 

κόν. 85.: πάλιν ἐνταῦϑα τῇ ἀστειό- 
τητι ἐχρήσατο, ὡσανεὶ τῷ τελείῳ 
(πιο γελοίῳ) τὴν ὀργὴν αὐτοῦ κα- 
ταπραὔνων. παίζων οὖν εἶπεν. 8. 

865. προεῖφ᾽ . ἀντὶ τοῦ ὥρισε. 
-- 8. προειπεῖν νουθιιπὶ ΡΥΟΡΥ πῇ 
οϑὶ ἀ6 εἰν τατίθιις, ἀποῖριβ, πα ρὶ- 
ΞΕΥΘΙΙΡιΙ5., 4αϊ ΡΌΡΙοο οἀϊοιππὲ (ν. 
Τπιο. 4, 96.), εἰ εὐρεϑῆναι, ἀ6 
115, φαὶ ἴῃ ξαοίποτ φαοάδμι ἀθρυε- 
Πποπαιππίυγ. Β, 
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ἅπαο᾽ ἀνάγκη ᾿στ᾽ ἀποθανεῖν; 
ἘΡ. εὖ ἴσθ᾽ ὅτι: 

ΤΡ. ἐς χοιρίδιόν μοί νυν δάνεισον τρεῖς δραχμάς" 
δεῖ γὰρ μυηϑῆναί με, πρὶν τεϑνηκέναι. 

370 ΕΡ. ὦ Ζεῦ κεραυνοβρόντα.... 
ἜΡ': μὴ, πρὸς τῶν ϑεῶν, 

ἡμῶν κατείπῃς, ἀντιβολῶ σε, δέσποτα ! 
ΕΡ, οὐκ ἂν σιωπήσαιμι. 
ΤΡ. γαὶ, πρὸς τῶν κρεῶν, 

τ». .Ὶ , , 2 Υ ! 

ἄγω προϑυμῶς σοι φερῶν ἀφικόμην. 

ἘΡ. ἀλλ, ὦ μέλ᾽, ὑπὸ τοῦ Διὸς 
εἰ μὴ τετορήσω ταῦτα καὶ λακήσομαι. 8575 

ἀμαλδυνϑήσομαι, 

ΤΡ. μὴ νῦν λαχήσῃς, λίσσομαί σ᾽, ὠρμίδιον" -- 
εἰπέ μοι, τί πάσχετ᾽, ὦνδρες ; ἕατατ᾽ ἐκπεπληγμένοι. 

ὦ πόνηροι, μὴ σιωπᾶτ᾽" 

868, ἐς χοερ. ὅτι τοῖς μυουμέ- 
νοις ἐστὶν ἔϑος χοιρίδιον ϑύειν ἐξ 
ἀνάγπης. 5. -- δίης 1η ΑΟΠ. 747. 
χοιρέα μυστηρικὼὰ, ὉὈ1 τἱά, ποῖ, α1- 
οἷξ διαΐθπὶ αηὶθ Ὡλουΐθηὶ ΟΡΟσΐΘσΘ 
56 1ῃ11ατ, φαΐα Τα 1118 το Υτιτη ΤΠ 610 Σ 
εβὶ οοπα το Ροβὲ πιοχΐετη. ΟΒοσιιβ 
τ στ οι15 1π ἤδη. 457. (492.) μόνοις 
γὰρ ἡμῖν ἥλιος καὶ φέγγος ἱλαρόν 
ἔστιν, “Οασοιμεμυήμεϑ'. Βε, οἷ. Βιαῃ. 
907. 

870. εὖ Ζεῦ χερ. τοῦτο ὁ Ἑρ- 
μῆς φησιν ἐπιβοώμενος τὸν 4.α διὰ 
τὸ ἐπ᾿ αὐτοφώρῳ καταλαβεῖν τοὺς 
ἀνασπῶντας τὴν Εἰρήνην. ΌΣ 
72. ναὶ; -- κρεῶν. γέλωτος 

χάριν τοῦτο, ἵνα «δείξῃ καὶ τοὺς 
ὥϑεοὺς ἡττωμένους ὑπὸ λήμματος. 9. 
1.19. Βρ. ἂς παρομοίῳ τἰά]οι]ο 
ΥοΥΒοσιιι πρὸς τῶν ϑεῶν., πρὸς 
τῶν κρεῶν, Δαπιο ΕἸ]. ΟἾτ, 

874. ὦ μέλ᾽. οἵ, 1837. Βϊο {πο 
ΠΡΥῚ νεῖε, οὐ μέλε᾽. -- ἀμ αλ ὃ.» εἰ 
μὴ κατείπω ταῦτα τὰ πραττόμενα 
οὕτως ὑμῖν καὶ διαβαλώ. τορῶς 
γὰρ σαφῶς καὶ ἀκριβῶς, (φιὰπ} το- 
ρῶς ἃ ΟΥδιηπιαίϊοῖα τε άαϊαν μεγα- 
λοφώνως [ὉὈῬΊιοξ. Ἰεχ, 438.1, τορεῖν 
δδὶ μβαιπὰ ἀπθῖρ αἰδα νοςθ ἐοφμὶ, εἰ 

λακεῖν, αἱ λάκειν, δυχιίεμπι φάοτδ, 

τ, ΤΥ τος 

εἰ δὲ μὴ, λακήσεται. 

ΣΤΥ ΠΤΠ {116 Δι θα γύρη ἢ. ἷ, αἴτο 
οἴαπιογε αἰϊφιῖὰ ττιάϊοατο. Β. οἱ. ῬΊας, 
99.) ἐπίτηδες δὲ τραγικαῖς λέξεσιν 
ἐχρήσατο, τῷ τετορήσω καὶ 1α- 
πήσομαι. τὸ δὲ ἀμαλ ὃ. ἀντὶ 
τοῦ ἀφανισϑήσομαι. παρατηρητέον 
οὖν πρὸς τοὺς παρ᾽ Ὁμήρῳ ἐξη- 
γουμένους τεῖχος ἀμαλδύνας 
ἀντὶ τοῦ ὁμαλίσας. 5. ἀμαλδύνε- 
σϑαι ςΞὶ 1. «. ἀφανίξεσϑαι, Θυογξϊ, 
6 πιράϊο ἜΦΥ . εγη. δὰ οχῃ. 
1146. 7, 468. 

976. ΠΡ ΘΝ ὦ Ἑρμίδιον, 
Ῥτο Ἑρμείδιον 40 Ἑρμείας : πππᾶδ 
ἘΓΥΌΕ πα ορθ πα εἶπηα πα]}ιι5 ἀοπιῖ- 
ππνὶ ργοαιποαῖηῦ, ν]486 ΝΜ, στ. 
δι. ὃ. 109, 5: δἵ ΟἹ δ70,.,.1..5. 400. 

911,.εὐὐπε οῖς τι πάσχετ᾽, αἱ, 
τηοπθῃΐο Β6., Αν. 866, εἰπέ μοι» 
τί μέλλετε. Β.: ΑἸΙοχιίαχ ΟΠοτῖ- 
605, 4π νϑ]ὰ} ῬΘΓΟ 51 βἰαραηῖΐ, 
δὲ τ Βΐδοουθ φυλάθπι, ἡβάππι χῸ- 
δαγο ΝΜ] εσοατγιιμ, αι ἀρ δηΐ, ἢ 8 ΤΘ 
Ρτοάοχρε. 

378. ὦ πόν. ὦ ἐπίμοχϑοι. (οἔ. 
968.) ἐπιτιμᾷ δὲ αὐτοῖς, ὡς νῦν 
σιωπῶσι, δέον αὐτοὺς ἐν καιρῷ: 
λαλεῖν. 8. τϑοῖθ Β6. λακήσεται ρτο 
λακήσετε. Ξαορίτι8 αὐ δἱ ξ οομξιιβᾶ. 
οἵ, 2397. 



8526 

ΧΟ. μηδαμῶς, ὦ δέσποθ᾽ Ἑρμῆ, μηδαμῶς, μὴ, μηδα-᾿ 

3880 εἴ τι κεχαρισμένον 

ΑΡΙ ΣΙ ΤΡΕΟΙΦΑΝΟΈΣ 

μῶς, ἀντ. 

χοιρίδιον οἶσϑα παρ᾽ ἐμοῦ γε κατεδηδοκὼς, 
Ἐ τοῦτο μὴ φαῦλον νομίζων ἐν τῷδε τῷ πράγματι: 

δ ΤΡ.ούκ ἀκούεις, οἷα ϑωπευουσί σ᾽, ὦναξ δέσποτα; 
ΧΟ κῈ 

8985 

μὴ γένῃ παλίκοτος 
Ἐ ἀντιβολοῦσιν ἡμῖν, ὥστε τήνδε μὴ λαβεῖν, 
ἀλλὰ χάρισαι, φιλανϑρωπότατε χαὶ μεγαλοδωρότατε 

482. ἀερταναίβ. ΕἸ. Οπτ. ἔν γε 
τῷδε πρ." ΒΥ. γ6] πιδὶθθαξ τ, μὴ φ. 
ν. τουτωὶ τῷ πρ.: νοὶ ροΐϊι5 κεῖνο 
μὴ φ. ν. τουτωὶ τῷ πρ. Ῥοτϑβοι. εἱ 
Πϊπαάογῇ, : τ. μὴ φ. νόμιξ᾽ ἐν του- 
τωὶ τῷ πρ. 56 προ 6] 65.8η8 δϑβῖ τοῦ- 
το ἐν τουτωὶ, 1ὰ «ιοὰ 56 η 165 κεῖς- 
ψο ἰθηϊαραΐ ΒΥ.» ἢθῸ ἔ8 0118 αἸχοσίβ, 
Θὰ ἀυϊδησαπι ΡΥ τουτῶὶ τῷ ρΡο- 
ΒΈΘΥΙΣ ΔΡΠΟΥΥΘη5 1ΠΠπ| ἃ πιθιζο τῴ- 
δὲ τῷ, ΗΪ51 οἱ 1111 ΡΣ Ια γν βαηῖ 
ἔμοτίς τοῦτο τουτωΐ. φυϊὰ πια]ῖ8 2 
ΒΟΥΙΡΘΉ Π 6558 ΔΥΡΙΪΓΟΥ : τ. μὴ 
φ. νομίξειν τῷδε τῷ ταράγματι- Ἰῃ- 
ἔπ1:. ΡΥῸ ἱπιρθυϑίϊνο τιΒ Υρ 8 ἐ15 εϑβῖ, 
1η ἀδέϊνο διιΐθηι 116} ρθη άππι ἐν, 
αὖ ἴῃ ΒΥΠΠΟΕΙΙ σοὨ]εοἴαΥ 5, ταρά- 
γματι οἱ τοὶ ἴδπιὶ οοπυθηΐ, 481 
ααοα πιαχῖπιθ, δὲ δ᾽ η}}}}πια δαηΐ 
νεῦρα ταράγματι, πράγματι, τἱ ΡεΥ- 
πιιιϊαΐα ἸΏΤΕΥ 586 6586 ΠΟῚ δ] πιϊ- 
τϑηάτπι. 511}11}18 ποαιθ νομίζειν 
οἵ νομίζων, πθάτ6 ᾿πα511αἴα 6}}1Ρ515 
τοῦ ἐν: ατιὰ ἰδΠΊ6η 5] αιιἷὶ θϑὶ σαὶ 
οὔθ ἀδειτ, ἷ5 ΒΟΥ 16 5ουθαὶ 1ἰσοὲ 
ψόμιξ᾽ ἐν τῷδε τῷ ταρᾶ; γματι. Ἐπ- 
τὴρ. Ἤδτο. ἔατ. 816. τάραγμα Ταρ- 
τάρειον -- Εἰς δόμους πέμπεις; :: 
988. ὡς δ᾽ ἐν κλύδωνι καὶ φρενῶν 
ταράγματι Πέπτωκα δεινῷ εἰο. οὗ, 
ΒρΥα 919. ξϑαιι. 

884, ρτουύβιις ἀμέτρως 1001 πα- 
λίγκοτος: εϑὰ ργαβίθγθα βου 61“ 
ἀιπὶ 6ϑεθ ΒΌΒΡΙΟΟΥ ὨΠΠΊΘΥΟΥΊΠΙ 
οδιβα παλικότως, ἀ6 ΄το νἱά, Μδειμι. 
δ. δ Υ. δ. 908., νε] παλίκοτος γένῃ, 
ποά ρίϑπθ σοπρυμῖ νογβαὶ ἄντι- 
στοίχῳ. 

885. π πἴο χιϊάθηι Ὑϑύβιιβ 5815 
ἱπμοθαϊε Ρϑαϊθα5, σσανλιβαιιθ δἰϊαια 

᾿ἀντιβολέουσιν: 

δαιμόνων, 

Αἰ οἴμ5 δϑῦ {1811 ΞΡ ΘΙΊΟΥ͂Θ5. ποῖὶ 
1ξα πι816, πιὸ 1π τη611015. Ηδγπηι. 46 
ΔΙΘῖν. Ῥ. 862. ργοροβιιΐῖββα νἱἀθίαῦ 

56 Ποῦ ρϑτγιτηι δϑῖ, 
5Ι σα] θη οἱ ροβίθυτου ν θυ β1 6 1}}1} Ρδ 5 
14) οταῖ 1Π18ῖο ἸΔ προ αἴπι., πὲ 6]115- 
το] ΓΟ μδἴοιιβ Θϑὲ πη ΕΟ ΡΠ. ἔού- 
[558 ΔΒ Ἰμξογργθίθ ῥτοΐβοξιπι θϑβῖ 
ὥστε, οἴπὶ ΑΥἸβτοΡΙ.. ϑογίρβίββεί ἂν- 
τιβολέουσιν ἡμῖν, τὸ τήνδε μὴ λα- 
βεῖν. Ἐπατῖρ. ΗἸΡΡ. 48. τὸ γὰρ τῆσδ᾽ 
οὐ προτιμήσω καλὸν, Τὸ μὴ οὐ 
παρασχεῖν τοὺς ἐμοὺς ἐχϑροὺς ἐμοὶ 
“ίκὴν τοσαύτην, ὥὧστε μοι καλῶς 
ἔχειν. ὉὍΡῚ νἱα, ΤΗΝ π60 ΠΟΙ πὶ 
ΒΟΥΒΟῚ ἀντιβολέοντί μοι: γ6] 5118 
οπιηΐ οὔθ ϑιο 8 ἀντιβολίαις ἐ ἐμαῖς, 
ὥστε τ. μὴ. ἀν 8] εἰ18 1} ἀντιβο-- 
λέουσιν, ἥμ᾽ ̓ ὥστε εἴο., φποα᾿ ἴπ- 
βἰαη 5 δϑῖ, νεϊαΐ παιδίον ! παῖ, ἡμὶν 
παῖ! Βιδη. 8 87. δὰ ποὺ φυϊάθπι χαρὰ 
αἰτπϑὲ, ΡτῸ ἤμ᾽ ΒΟΥ ρ ἢ ἠμὶ Π6- 
δ᾽ θεοῖο ΔΡοβίσορμο, τὰ 5846ρ6 δὲ ἴπ 
Πρυῖβ, ρύοὸ ἡμῖν ᾿ιαθίταπι ξιουῖῖ, 
ῬΥδθβουίπι απ θοθάθηΐ ἀδέϊνο ΤῊΝ 
γΑ}15, πθαιιθ θχροσϑία γαϊίοῃθ Π8-- 
Τα ᾿δΙΣΟΡβδτππι. 

386. 1ἴᾶ Βτ,; οπὶ. ἱπ Β. Ῥαγίϑ. 
ΤΘρθυῖδεθὶ χάρισαι, ὦ φιλ. νυσο 
χάρισ᾽ » ὦ φιλ., φιυοα ἔιϊξ ἕογίαββα 
χάρις, ὦ φ.. πὲ ππο Ῥευιηθαῖ γέ- 
γῇ ΕΘΧ Ρυδορυθβεῖβ. γένῃ χάρις 60 
ξουεϊ:5 ἀϊοΐαπι δϑὲ αιιαπὶ γένῃ χα- 
ρίεις ν6] χυϊά απ 51 π|116, αιιο η0- 
{10 Ὑϑὶ Ἰϑίττι5 ρϑιθὶ {ιιᾶπὶ ΡΘΥΘΟΠΘΕ. 
ΘΧΘΠΊΡΙ6 οβηιο αἱ Ἰο συ ΟΠ 5ῈΡ- 
Ρϑάϊται Μαιῖη. συ. συ. ὃ. 499. οἴ. 
ῃ05 δ Επιτίρ, ϑιρΡΡ]. 160., ϑὅορὶι. 
Τυδομίη. 99, εἴο. -- φελ. καὶ μεγ. 
δαιμόνων. ἰδπὶ τιδβαϊῆοθ οοτ- 
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εἴ τι Παισάνδρου βδελύττει τοὺς λόφους καὶ τὰς 

10 

ὀφρῦς" 

καί σε ϑυσίαισιν ἱεραῖσι προσόδοις τε μεγάλαισε 

διαπαντὸς, ὦ 

δέσποτ᾽, ἀγαλοῦμεν ἡμεῖς ἀεί. 

890 ΤΡ. ἴϑ᾽ ἀντιβολῶ σ᾽, ἐλέησον αὐτῶν τὴν ὄπα, τ. 

ἐπεί σε καὶ τιμῶσι μᾶλλον ἢ πρὸ τοῦ. 

ἘΡ. κλέπται γάρ εἰσι νῦν γε μᾶλλον ἢ πρὸ τοῦ... 

ΤΡ. καί σοι φράσω τι πρᾶγμα δεινὸν καὶ μέγα, 

ὃ τοῖς ϑεοῖς ἅπασιν ἐπιβουλεύεται. 

895 ΕΡ. ἴϑι δὴ, κάτειπ᾽" ἴσως γὰρ ἂν πείσαις ἐμέ. 

ΤΡ. ἡ γὰρ Σελήνη χὠ πανοῦργος Ἥλιος 

ὑμῖν ἐπιβουλεύοντε πολὺν ἤδη χρόνον 

τοῖς βαρβάροισι προδίδοτον τὴν Ἑλλάδα. 

ΕΡ: ἵνα τί δὲ τοῦτο δρᾶτον; 

ἘΡ, 

400 

ῬΘΙ]ατὶ πιθυμΐ Μογοισῖ5, φαΐρρα 
Ἰμνθηΐοχ ογθαϊτι5 ΠΠπρσυδυσπι, Πὲ- 
ἐδγαγιπι. ἰθσιπι, ΤΠ] πϑαγαγιπιὶ οἷ 
οπάθγαηι, ΘΙ ϑσαπιηιιθ ΤΥ Υσα τιἰ1- 
ἰββί δ Πὶ. 4185 Θαππιθυϑαΐ (ἷο. 
ἀ6 Ν, Ὁ.8, 92., Πίοάοτ. 516. 1.16.» 
5, 75., Ηγρίῃ, ἔαῃ, 148. αἰϊίᾳιιο. 

887. εἴ τι Πεισ. ἴσως εἰρωνεύε- 
ται" ἐπὶ δειλίᾳ γὰρ ἐσκώπτετο παρὰ 
πολλοῖς. 8. ἔα! σίτων τλ1165, 5θα 
ἥσπανιιβ, ἂν. 1563, Ἰαδιιάαπ!θ Βς., 
ἔνϑα καὶ Πείσανδρος ἦλϑε δεόμενος 
ψυχὴν ἰδεῖν, ἣ ζῶντ᾽ ἐκεῖνον προῦ- 
λιπεν. 

888.. προσόδοις, τοὺῦπίριϑ, 
Ηαοτροοτγαῖϊο νυν. ὠπὸ μισϑωμάτων: 
“ἰδυμός φησιν ὃ γραμματικὸς, ἀν- 
τὶ τοῦ ἐκ τῶν τεμενικῶν προσόδων. 
ἑκάστῳ γὰρ ϑεῷ πλέϑρα γῆς ἀπένε- 
μον, ἐξ ὧν μισϑουμένων αἱ εἰς τὰς 
ϑυσίας ἐγίνοντο δαπάναι εἴς. οἵ. 
Ἠροτηϊ. δα ὅορν, Τυδοῖν, 915. 

989, ἀγαλ. ἡμεῖς ἀ εἰ. ὅτι πε- 
οισσὸν τὸ ἀεί" ἤρκει γὰρ εἰπεῖν 
διαπαντὸς, (πηο Ρ]ΘΟΠΔϑηλι1Π1, 
4ἊΣ δρ. Ατῖοο5 πολι ἰηγΘα 65 Θϑῖς 
ἴπι νου. ἀεὶ 1Ππρῖγχας Ῥογβοη, δα Εμπι- 
χῖρ. Ῥῃοοη. 1492. Β.) ἀγαλοῦμεν 
δὲ ἐπικοσμήσομεν. --- 8. 

ὁτιὴ νὴ 4ία 

ἡμεῖς μὲν ὑμῖν ϑύομεν, τούτοισι δὲ 

8092, πάρ᾽ ὑπόνοιαν. ἔπαιξε δὲ 

ὡς τοῦ Ἑρμοῦ χαίροντος ταῖς κλο- 

παῖς. --᾿ αἰνίττεται δὲ εἷς τοὺς ᾿«- 

ϑηναίους ὡς πολλὰ κλέπτοντας. Ὰ 

894. ἐπι β. ϑιμιδοίρίξιτ οἴατπι. Β. 
8097, ἰϊαὰ Ῥογβϑοη. Επτίρ, Ηβοιθ. 

Ρ. 108. ε8, 1,165. 4, εἰ Ὠϊπάογξ, 56- 

οαπάμτη Βιαν.ν ἱπ σπὸ Ἰϑρίξαχ ἐπεν 
βουλεύοντες, ααοα ἄμεερον. Ἰρϑίαπα 
ἐπιβουλεύοντε 6558 νἱάδῖιν ἐπιβου- 

λεύοντας ἴῃ Μϑ8. Ψ]εῖοτ. Αοῖ. Μαο- 
ηδο. ἔαδο, 8. »-. 408. νυ]5ο ἐπιβου- 
λεύρυσι, ᾿θτηθγθ τἰϑισραῖο αϑυηθο- 

ἴο. 

899, ἔνα τί (γένηται), ομγ, νἱὰ, 

Ηστπι. δα ρου. πη, 849. οἷο, 

4ρο. τούτοισι δέ. οἱ βάρβαροε 

τὸν ἥλιον κοὶ τὴν σελήνην τιμῶ- 

σιν, ὡς Ἡρόδοτος ἱστορεῖ. (Ηετο- 

ἄοι. 1. οαρ. 131. 46 Ῥετβὶβ:: οἱ δὲ 

νομίζουσι Διὶ μὲν ἐπὶ τὰ ὑψηλότα- 

τὰ τῶν οὐρέων ἀναβαίνοντες ϑυ- 

σίας ἕρδειν, τὸν κύκλον πάντα τοῦ 

οὐρανοῦ Δία καλέοντες" ϑύουσι δὲ 

ἡλίῳ τε καὶ σελήνῃ, καὶ γῇ, καὶ πυ- 

οὶ, καὶ ὕδατι, καὶ ἀνέμοισι εἴς.) 

εὐφυώς δὲ πάλιν εἰς ὁμόνοιαν αὖ- 

τοὺς προτρεπόμενος δείκνυσιν; ὅτι 

ὑπὲρ τῶν βαρβάρων ἐστὶ τὸ τοὺς 
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οὗ βάρβαροι ϑύουσι" διὰ τοῦτ᾽ εἰκότως 
΄ 3 μ᾿} - - ΄ 

βούλοιντ᾽ ἂν ὑμᾶς πάντας ἐξολωλέναι, 
ο' ἈΝ δ ἌΛς δ' - -“: ἵνα τὰς τελετὰς λάβοιεν αὐτοὶ τῶν ϑεῶν. 

ΕΡ. 

405 
ἘΡ: 

ταῦτ᾽ ἄρα πάλαι τῶν ἡμερῶν παρεχλεπτέτην, 
καὶ τοῦ κύκλου παρέτρωγον ὑφ᾽ ἁοματωλίας. 
ναὶ μὰ Δία. πρὸς ταῦτ᾽, ὦ φίλ Ἑρμῆ, ξύλλαβε 
ἡμῖν προϑύμως τήνδε καὶ ξυνέλκυσον᾽" 
καὶ σοὶ τὰ μεγάλ᾽ ἡμεῖς Παναϑήναι᾽ ἄξομεν, 
πάσας τε τὰς ἄλλας τελετὰς τὰς τῶν ϑεῶν, 

410 

Ἕλληνας διὰ στάσεις ἀλλήλους δια- 
φϑείρειν. ἐπιειηῶς δὲ οἱ βάρβαροι 
τὸν τὲ ἥλιον καὶ τὴν σελήνην ϑεῶν 
μᾶλλον πάντων σέβουσι. διὰ τοῦτο 
καὶ τὴν Ζ]ῆλον καὶ τὴν Ἔφεσον (48 
ΕΡΙβΘο 18} Ηεγοα. 6, 97.) οὐ διε- 
λυμήναντο" ὁ μὲν γὰρ ἥλιος ᾿4πόλ- 
λων ἐνενόμιστο, ἡ δὲ Γάρτεμις σελή- 
νη. ὃ. 

408. ἕνα τὰς τεῖ. λάβοιεν 
αὐτοὶ. ἡμῶν ἀπολλυμένων, καὶ 
τών βαρβάφων αὐτοῖς ϑυόντων. 
παρατηρητέον δὲ, ὅτε ἀντὶ τοῦ 
τὰς ϑυσίας κεῖται τὰς τελε- 
τάς. 8. τελετὴ οβῖ ρυόρσῖθ ϑυσέα 
μυστηριώδης (Ποῖ, 16χ. Ρ. 499, δα, 
818, ἢ. ν., Εἴγηι. Μ. Ρ. 757.. Ζο- 
τιϑθοσδ. Ὁ. 718); 5688 ἢ. ]. τειεταὶ 
νιαθηΐῦ ΟἸΊΏΣΠΟ 5808. βϑδου ποία 
6556, εὖ 409. ΟΠ] ΠΪΠ0 5τιηΐ 5016 118, 
Σαϑῖα 58ογαὰ. Β. 

ἀρᾷ. ϑθηβιιβ: αθο Ἰσίζαῦ οδῖιϑα 
οβῦ (ταῦτα ρΡγο διὰ ταὔτα), ΟἿΥἿ αἰ- 
ατπὶ Ραγίθηι ἀἸΘΥτιι ΒΌΪΓαΥΔΙΙ 5ιηῖ, 
οἵ (1πῖσφαδ) δυγὶ σαἰϊουθ (ὑφ᾽ ἄρμ. 
Ρτο διῶ, ὧθ χιιο πβὶὶ ῬΥθροβιῖο- 
χι5 ὑπὸ ν. ΕἸ5ο. Αηΐπη, δα ὙΥῈ]]. 
ά, Ὁ. 276.) ΟΥ̓ΡῚ5 (ἀἸογια τι ἢ ΟἿ 1 Π1- 
416) ρΡασίθιη γοάθιάο ἃ) 5 ΠΊ5θυϊηϊ 
(165 1πηηλ] 6 Υ1η 1), ΒΒ. ΡΘΥ Ἰοοιπι 
δῆς οϑιιδαπι 6556 δἷΐ, οαῦ 50] οἱ 
Ἰαπα 14 7απὶ Θῃ ΕἸ αι τὰς8 (πάλαι) ἴα- 
ΠΟΥ δογϑιἐθυ τίσι: ΠΆΤ Ἰ]05 βρης 
ἕισαῖιχ Πρ υθοιῖς παρεκλέπτέτην 
εἱ παρέερωνον: νἱα, Μαῖιη. συ. 87. 
ἃ. ὁ 505, 1. τη 6 ]} 10 18 δυΐθη ϑθαιῖς- 

Ποοίϊα, Ων : συντίϑεται ὁ Ἑρμῆς καί 

φησιν, ὅτε διὰ ταῦτα ὁ μὲν ἥλιος 
παρέκλετετε τῶν ἡμερῶν, ἡ δὲ σελή- 
νῃ τοῦ κύκλον. --- τὸ οὖν φύσει 

μυστήρι᾽, Ερμῆ, Ζιπόλει᾽, ᾿ἀδώνια" 

γινόμενον ἐκλέπτετον εἶπε παί- 
ζων. 

408. τὰ μεγάλα. οὖχ ὡς καὶ 
μικρῶν ὄντων τοῦτό φησιν, ἀλλ᾽ 
αὔξων τὴν χάριν. (Π. 6. πρῃ Ρτο- 
Ῥίθγθα 18 Ἰοοιιίιι5 θδῦ, πὖὸ πιᾶσηδ 
ῬηδίΠθη 68 ΡᾶΥν 5 ορροποτγεῖ, τηδ- 
δποσίηι ταπίπαηι Ποπόγοπὶ ΜοΥσι- 
Υ]Ο ΡΥομλ ἴθ 8, αι ΘΥΤΟΥ͂ 6ϑὲ ΕἾΟ - 
ΥΘη 5 ΟΒτῖβῖ. . 568 μεγάλα ποΠΊ]- 
πᾶν κατ᾽ ἐξοχὴν, ιΐρρα δἰ ἐθυῖβ 
Ἰοηρθ βριϑπαϊάϊοσα. ἀ6 αἴγοσαβ ἔθ- 
βἷο νίάθ Νίβαυβ Ρϑημδίμθη., Οτο- 
πον. ΤΠ65. Απεῦ. συ. τ. 7., εἴ δηΐϊϊ- 
ἀυϊίαῦ5. ΟΥ, βουϊρίουθβ, ἴπ ἢ15 Νῖ- 
50 Βτππὶ νΟ]. 1. ΡΡ. 714. , 3644.) τῇ 
δὲ ̓ ᾿ϑηνᾷ ἤγοντο διὰ, πέντε ἑτών, 
ὅτε καὶ ἡ ναῦς ἐπὶ γῆς πλέει παρ᾽ 
αὐτοῖς. σοὶ, φησὶν, ἄξομεν τὰ 
Παναϑήναιω, καὶ οὐ τῇ ᾿ϑηνᾷ, 
ἐὰν τῆς εἰρήνης τύχωμεν διὰ σοῦ- 
85, 

410. Ἑρμῆ 68. γεροπείογθβ, νϑξξ. 
εὐ Μ|88. πιΐπιι γθοῖθ Ἑρμῃ ῬΡοβὲ 
σοί: ατιοα 56 η51} ΘἰἸᾶπὶ Β, --- μυστ. 
ἘΠθιιβ δ. 4Διπόλει᾽, Ῥ»τοὸ Ζιϊπό- 
λειῖ, 4116 εβδὺ νυ]ραῖα ἰθοίῖο, βοχὶ- 
Ρϑὶ αποίοσβ Ποργδοο. ἰθχίσομ ὅ8π- 
δογηι. ΜΙ5. ΒΕκκον. Απθοᾶ, Ρ. 91.: 
“!ισωτήριον καλοῦσιν ᾿ϑήνῃσιν. ἀν- 
τὶ τοῦ τὸν ναὸν σωτῆρος Ζιύός. ἔστε 

δ᾽ ᾿ἀττικὸν τὸ σχῆμα. “ἸΠιπολιεῖα 
( Διπόλεια ᾳοδῦὲ γοῦν καλεῖται ἑορτή. 
καὶ “Πιπολιώδη φησὶν ᾿Τριατοφάνης. 
(ΝῚ. 978.) Θονκυδίδης δὲ Διάσια 
καλεῖ τὴν ὃ ἑορτήν. ΨΗπογα, 1, 196.: 
ἔστι γὰρ καὶ ᾿ϑηναίοις “ἸΙάσια. ἃ 
καλεῖται “Ἰιὸς ἑορτὴ Μειλιχίου με- 
γίσκη., ἔξω τῆς πόλεως, ἐν ἡ παν- 
δημεὶ ϑύουσι πολλοὶ, οὐχ ἱερεῖα, 
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ἄλλαι τε σοὶ πόλεις πεπαυμέναι καχῶν 
ἀλεξικάκῳ ϑύσουσιν “ρμῇ πανταχοῦ. 

3. δὲ χἄτερ᾽ ἔτι πόλλ᾽ ἕξεις ἀγαϑά" πρῶτον δέ δοι 
δῶρον δίδωμι τήνδ᾽, ἵνα σπένδειν ἔχῃς. 

415 ΕΡ. οἴμ᾽, ὡς ἐλεήμων εἴμ ἀεὶ τῶν χρυσίδων ! 
ὑμέτερον ἐντεῦϑεν ἔργον, ὦνδρες" ἀλλὰ ταῖς ἄμαις 

ἘΣ ἕν δὲ 

εἰσιόντες ὡς τάχιστα τοὺς λίϑους ἀφέλκετε. 

ΧΟ. ταῦτα δράσομεν" σὺ δ᾽ ἡμῖν, ὦ ϑεῶν σοφώτατε, 
ἅττα χρὴ ποιεῖν, ἐφεστὼς φράξε δημιουργικῶς" 

420 
ΤΡ, 

τἄλλα δ᾽ εὑρήσεις ὑπουργεῖν ὄντας ἡμᾶς οὐ κακούς. 
ἄγε δὴ σὺ ταχέως ὕπεχε τὴν φιάλην, ὅπως ἜΣ τ τς 

ἔργῳ ᾿φιαλοῦμεν, εὐξάμενοι τοῖσιν ϑεοῖς. 

ἀλλὰ ϑύματα ἐπιχώρια. 1θὶ 5.80]. : 
τινὰ πέμματα εἰς ζώων μορφὰς τε- 
τυπωμένα ἔϑυον. οἵ, ῬοΟΙ]πχ 6, 76. 
αἷθ 14, ΘοΙΣΥΟΡΒΟΥΙΟῺΪ5 ΤΠ θη 515 ΠῸΟ 
Τοβίυσπι οο]θργαΐαπι ζι1556. πδτυδὶ 
8. - “ἀοπίαᾳ ἸῺ Ποπούθῖλ Δαομπἱα 15 
ψεμουῖβαιι8 θ᾽ ἀππὶ ϑσεθδπίμτν ν6- 
το. νἱάθ 1ῃρυϊηγ85 Ρ]αΐ. ΑἸΟΙΡ, 18. 
Νῖς. 18... Ττοΐδη. 46 ἀθ8 ϑυσῖα 58} 
Δη1 πὶ, οἵ οχ υθοθηουῖθιι5 ΟΥδιι- 
Ζουαπι δγπῖθοῖ. εἰ ΜΙ. 180]. 2, Ρῃ. 
93. 544. εἀ. 2, 

411. τοῦτό φησιν, ἵνα μὴ δόξῃ 
καταισχύνειν τὸ ἀξίωμα τῶν ᾿4ὃη- 
ναίων, ὡς διὰ τὸ ἀποκαμεῖν μό- 
γον ἐρώντων τῆς εἰρήνης. οὐ μό- 
ψον γὰρ αὐτοὶ, φησὶ, τὸν Ἑρμῆν 
τιμήσουσιν, ἀλλὰ καὶ πᾶσαι αἱ πό- 
λεις τῆς εἰρήνης τυγχάνουσαι, διὰ 
τὸ χρησιμεύειν τῷ βίῳ τῶν ἀνϑρώ- 
πων. 8. 

412. ἀλεξ. --- καὶ ᾿ἡπόλλωνα καὶ 
Ἡρακλέα ἀλεξικάπους τιμῶσι. φη- 
σὶν οὖν" οὔτε ᾿ἀπόλλωνι αὖτε Ἥρα- 
κλεῖ ϑύσομεν ὡς ἀλεξικάκοις, ἀλ- 
λὰ σοί. 8. 
414. [τοῦτο] παρεπιγραφή. τοῦτο 

γὰρ εἰπὼν δίδωσιν αὐτῷ φιάλην 
χρυσῆν. 8, ΑἸα, σπένδων, αιιοὰ ποι 
1ποίορσϑης, 

415. ἐλεήμων χρυσίδων, τιὰ 
ἀνθρώπων οὐδαμῶς δηλήμονες ἃΡ. 
Ἡετνοῦ, 2, 74. οἱ «ιιαθ 5'υη]α 1δὰ- 
ἄἀδὲ Μαίιῃ. συ. συ. 8. 399, 1. λει) 
τ ἸΠ 1πῸ6 ΘΕΠΈΡΕΙ τπιδεγϑῦ ἀμγθοῦμηι 

ναδοχεπι.! 5.: - παρ᾽ ὑπόνοιαν ἀντὶ 
τοὐ εἰπεῖν τῆς πόλεως εἰμὶ ἀεὶ 
καὶ ἐλεήμων (κατελεήμων), ἢ 
τῆς Ἐ1λ άδος, ἢ τῶν ἀνϑρώ- 
πων, εἶπετῶν χρυσίδων, διὼ 
τὴν χρυσὴν «φιάλην. 

ΕΝ τὸ Ἑρμῆς ταῦτα παρα- 
κελεύεται. ταχέως δὲ πεποίηπεν αὐ- 
τὸν μεταβαλλόμενον. τὴν προαίρε- 
σιν, ἵνα μᾶλλον αὐτὸν δείξῃ ἤτ- 
τονα τοῦ λήμματος. 8. ταῖς ἄ- 
μαες. οἵ. 299. 

119. δημ. ἀντὶ τοῦ τεμτονικῶς" 
τοὺς γὰρ τέκτονας δημιουγοὺς ἔλε- 
γον. ὃ. αἵ βίιργα 296. αἰχὶὲ τέκτο-- 
νὲξς, καὶ δημιουργοί. ϑ.ο0]. δ Εσᾳα- 
656., «αθιη ΒΕ, Ἰδιιάανϊε, : --α κοί 
νῶς ᾽δὲ , ἔλεγον δημιουργοὺς τοῦς 
τὰ δημόσια ἐργαζομένους. - 51]105- 
586 ἐρ. Β.: δημιουργὸς, πιο ἀδγαίογ, 
Οἵ, ΘοΠη ΘΙ 6 Υ. 1η 16Χ, στ. ν. δημιουρ- 
γός. ΕἸ. ΟἸχ.: Ππρεόγα φμὰ ἤασέ 
Ορμ8 δὲ «τολίεσοίο. Ρταθϑίαεπϑ. 
ψοββ.: ϑεθοῖ Ζεῦ δ61:,,) τπσιὰ, τα 
δοδοἠελτι πιδ8.) ογάπε ἐμ ᾿νογᾷ- 
χηοίϑέοχίίο. 

91. ᾿πξαμ δούρ νὰ], αᾳιοᾶ 1116-- 
ΤΌΣ : 1τᾺ 4116 δὰπε (ΜΘ ΟἸΙΥ] 11) 511 - 
ἀιι5. Χμ θοΥα (πεογμα]θη.}) Ἰαθ6ὲ 
ΡΒΙΔΙΔ 1. Β. 

429. ἴϊα Επιδίαιμ. 84 Οάγϑες, 922, 
49, δύναται γὰρ, ἱπαυΐι, ὥσπερ 
ἀττικίξεται ὁ λόγος ἐν τῷ ἱτῷ 
ἐμῷ,]} τὠμῷ, οὕτως εἶναι κατὰ 
αυναλοιφὴν καὶ τὸ ἔργῳ ᾽φια- 
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ΕΡ. σπονδὴ, σπονδή" 
εὐφημεῖτε, εὐτρημεῖτε. 

495 ΤΡ σπένδοντες εὐχώμεσθα τὴν νῦν ἡμέραν 

ΔΦΡΙΣΒΟΦΑΝΟΥΣ 

δηῖς τ΄ 

1: ἜΣ 

“Ἕλλησιν ἄρξαι πᾶσι πολλῶν κἀγαϑῶν, 
χώστις προϑύμως ξυλλάβῃ τῶν σχοινίων, 
τοῦτον τὸν ἄνδρα μὴ λαβεῖν ποτ᾽ ἀσπίδα. 

ΧΟ. 

480 

λοῦμεν ἀντὶ τοῦ ἐφιαλοῦμεν. καὶ 
ἐφιβαλοῦμεν ἔργῳ, ἵνα, κατὰ τὸ 
χεῖρας ἑάλλειν κρέασιν» οὕτω καὶ 
ἔργῳ ἐφιαλεῖν ἢ τὸ ἐγχειρῆσαι 
πράξει τινί. ἰάδθπι ψεβρ. 1348. ἰπ 
5115. ΘΧΘΠΙΡΙΑΥ 5. Ἰεροραὶ οὐ δ᾽ 
ἐφιαλεῖς, ἀντὶ τοῦ ἐπιβαλεῖς, 
ὑὁρμήσεις, πδο πιγαίτι5 ΗΟΠΊΕΥ]- 
οαπὶ 1. 1. ν ϑυθιπι ἐπίηλεν : Ἰστέον, 
Ἰπααῖε, ὅτι τὸ ἰάλλειν ψιλοῦται" 
ὁ δὲ Ὁμηρικὸς ᾿Εφιάλτης ὑποβάλ- 
λει νοεῖν ; ὡς καὶ δασύνεται, ἀπὸ 
τοῦ ἴημι εἴα. πᾶης γί π 6 πὶ πιθ- 
χὶϊο ρυοβρϑγιιηξ ΒΘΠ]6]15 εἱ Βτ.; 
4ᾶπι Πυπιδὴξ 118 1π Β0ΠΟ 1185: ᾿ 
ἔργῳ ἐπιβαλοῦμεν, ἐπὶ τοῦτο ὁρμή- 
σώμιεν, οἱ ατιδὲ 51 Π|1}18 56 1 ἔπ, 
ναϊρο ἰΔηηθη οὐδὲ φεαλεῖς ἸΘρτειι 
ἴῃ Ν 6ϑρῖξ, δὲ ἢ. 1.) αιιθιη ἔγαοΐδυπα8, 
ἕργῳ φιαλοῦμεν, αποα πθβοῖο 4118 
ἴῃ 50 ΠΟ] 115 ἴϊα ἱμτογργθίδειτγ: : οἷον, 
ἐπιϑώμεν τῆ φιάλῃ ἐπὶ τῶν ἔργων 
(τῷ ἔργῳ). --- παίζει δὲ παρὰ τὴν 
φιάλην τὴν δῶρον αὐτῷ δοϑεῖ- 
σαν. γ) ὅτι φιαλεῖν (2) κυρίως ἐστὲ 
τὸ ἄρχεσθαι πράγματος. οἱ ὁοπι- 
Ῥᾶγ 6715 ἴῃ Ὑ6βρῖβ : φιαλεῖν τὸ τῇ 
φιάλῃ πιεῖν. ἴιδδο 5 η} α]θι15 Ρ]6- 
ἐδαηῖ; θα γεοῖθ Βυ. δὰ γΈΡΡευπι 
μ93.: ᾿φιαλοῦμεν εἰ φιαλεῖς ζαϊαγα 
διιπῦ, 9188 ΠΘΞΌΪΟ 418 Υαιϊοπθ ἃ 
ἐπ θμλαὶ 6 φεαλέω ξοΥΠΊΔΥῚ 4ιιθϑηῖ εἴς. 

425, 6. δοκεῖ διὰ τοῦτον αἰνίτ- 
τεσϑαι τὴν ὑπὸ Μελησίππου λε- 
χϑεῖσαν ἀπειλήν. ἐν ἀρχῇ γὰρ τοῦ 
Πελοπ. πολέδου πεμφϑεὶς πρεσβευ- 
τὴς ὁ “Μελήσιππος ὑπὸ «Ἰακεδαι- 
μονίων εἰς τὰς ᾿ἀϑήνας, ὡς οὐχ 
ὑπήκουσαν οἱ ᾿ἡϑηναῖοι; ἠξίου 
ἀπαλλάττεσϑαι «λοιπὸν, καὶ γενόμε- 
νὸφ ἐπὶ τοῖς “ὁρίοις εἰπεῖν (εἶπεν), 
ὡς ἥδε ἢ μὲ ρα πολλῶν καὶ μεγά- 
λων κακῶν τοῖς Ἕλλησιν ἄρξει. 

μὰ «41. ἀλλ᾿ ἐν εἰρήνῃ διάγειν με τὸν βίον, 
ἔχονθ᾽ ἑταίραν, καὶ σκαλεύοντ ἄνθρακας. 

ἐπεὶ οὖν τῶν τοῦ πολέμου λοιπὸν 
ἀπαλλαχϑήσεσϑαι ἔμελλον, εἰς τού- 
ναντίον πάλιν ὃ ποιητὴς μετέστρε- 
ψε τὸν λύγον τὸν ὑπ᾽ δ ρρύει ῥη- 
ϑέντα. 8. νἱά. Τῆμπο. 92, 12. 

427, 8. ξυλλ. τῶν ὄχοιν. ἄν. 
τιλαμβάνοιτο. σχοινίοις γὰρ αὐτὴν 
καταχωσϑεῖσαν ἀνεῖλκον. μὴ λ. τὴν 
ἄἀσπ. μηκέτι πανοπλίαν βαστάζειν, 
ἀντὶ τοῦ ἀπεῖναι τῶν κακῶν τοῦ 
πολέμου. (ες. 886.) χρησίμως δὲ 
νῦν ἀντιπαρατίϑησι τοῖς τοῦ πολέ- 
μου δυσχερέσι τὰ τῆς εἰρήνης ἡδέα, 
προτρεπόμενος χαὶ εἰς ἔρωτα αὖὐ- 
τοὺς φέρων αὐτῆς. 5. 

480. καὶ σκαλ. ἄ. ἀντὶ τοῦ ζω- 
πυροῦντα τοὺς ἄνϑρακας; οἷον ἐν 
ἀγρῷ ὃ διατρίβοντα. ἐπεὶ οὗτοι ὁπτῶ- 
σι βαλάνους (οαϑέδηθαβ; νοὶ ΡΑ1- 
γλτι]85)., καὲ σκαλεύουσι τοὺς ἂν- 
ὥρακας ἐν τῷ ὀπτᾷν. --- 5. Α(Η. 
1013., πιοποηΐ Β6.; τὸ πῦρ ὑπο- 
σκάλευε:. ἰὸν Ψο55. ἄνϑρακας 
Ἰηϊογρτθίδειν, ἀϊἱ6 Οἰμὲ δ ἰατιβε 
σἰμείοςοτι Ηροτάθ5. ΑἙ νεύο 18 θιΐδπε 
ἤν Β6119 ἤθυϊ πρθοθββθ οβδῖ, βίψηῖ- 
ἄθπι νυἱνθηάυπι ἰαπλθιι ἐδὲὶ Πποπιὶ- 
πῖθηβ; πῖσ δαΐθπι Αἰ απ] χαραπτη- 
ριστικὸν τ αν ΟΡ ϑοῖβ δἴαιιθ 
οὐ, 4π416 εβδὲ τὸ ἔχειν ἑταίραν. 
ῬΙδιῖ5 Ττιις, 55.: Ῥοβίχθπιο ἴῃ 
ξε τυ ρα Ρορεΐίο, ΠΙᾺ] εἰς. Βοπαΐηΐ- 
Ρυις, 16 ρίαοίάα ἀὐψιθ οἱΐοδαγ νὶ- 
οὐϊβ πΠοβίιθιιβ, ἄπιασθ οροτγίδθέ οπατιΘ ὃς 
φιΐ φιοά ἀξιῇ μαΡετιε. Θ]σπιοαὶ 
5 ΒΗ ΠΟΘΙ ΟΠ Θηι Βαθορὶς τὸ σκαλεύ- 
εἰν ἄνϑρακας, 5ὶ 14 ἱπέογργθίαθὲ- 
ΠΊΠΥ ζοίοαγο μίοογα, ᾿. 6. ὈἰΘΟΥΆ 
ΥΘΟΘη5. βδιδίδ, φιοὰ 1θηι δϑὶ 
Οὐϊοβουτ]., ΡΥΘΟΒΘΥΓηΙ Δἰβοπξθα- 
δἴθση, Νοξῖον Βιψα. 906. ἐγὼ δὲ 
κυλίχνιόν γέ σοι καὶ φάρμακον δέ- 
δὼμε Τὰν τοῖσιν ἀντικνη- 
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ὅστις δὲ πόλεμον μᾶλλον εἶναι βούλεται, 
μηδέποτε παύσασϑ᾽ αὐτὸν, ὦ “]ιόνυσ᾽ ἄναξ, 
ἐκ τῶν ὀλεκράνων ἀκίδας ἐξαιρούμενον. 
κεῖ τις ἐπιδυμῶν ταξιαρχεῖν σοὶ φϑονεῖ 
εἰς φῶς ἀνελϑεῖν, ὦ πότνιά γ᾽, ἐν ταῖς μάχαις 
πάσχοι γε τοιαῦϑ᾽, οἷά περ Κλεώνυμος. 

τῷ 5ὲ 
“Ὃ'39ι2 

ὑν ὲ 

μίοις ἑλκύδρια περιαλεί- 
φειν, αποᾶ Ζήμῳ ἀϊοϊϊατ, αὖ 60 
ΠΟΥΡῸ νιϊσι5 Αἰέξϊοιπιὶ ἸΔΡΟΥΔΥΘ 
ΒΟ ὰπὶ 6556 νἀ θαΐῃσ, οἵ, Οαβδιρ. 
οἴπὶ δὰ θπὶ Ἰοοιη] (ΟΠΊ]οἱ, ἴππΠὶ 
δα ΤΗΘοργαβί. Ομδγδοῖ. 19, εἸρηῖ- 
ἤοαὶ δυΐθπι ἱπέρυ 4116 νοοαΡ. ἄν- 
ὥραξ οσαγϑωτιομίωπιγ σθτπιιθ ὩΠΟΘΥ5, 
4τιο ΠΟ δἰϊια Ρ6]}115 6556 δἷΐ (ε]- 
διι5. 5) 28. διμοίσιιο νΘΥΡῸ τι5}1ΠῚ 
αἶσα Οὐοτηϊοιπι τἹά οι] Οοδι58 : 
486 δι] ρα1ἴ85 ΔΙ ΘΓΥ 60, απο 
86 νοσθ5 εἴΐαπὶ ἢριγαΐο βθῆβιι 
ἸΙΘΌΥΡΑΥΙ 50] 6 ηΐ, ΟΙΙΘΠΊ8 6 ΠΠ0 61|1} 
κάλλος κακῶν ὕπουλον αἰχῖξ Β0ΡΆῈ. 
Οεά. ΒΒ. 1316. οἱ Αῃι]ρ. 607. τί 
γὰρ Γένοιτ᾽ ἂν ἕλκος μεῖζον ἢ φί- 
λος κακός; ἘΠῚ να. Ετγξατάξ,, Επ- 
χὶρ. ϑΌΡΡ]. 910. ἥλκωσας οἴκους, 
ἨέβυοΗ, ἕλκη, λῦπαι. Τιαιΐη! 4πο-- 
4π|δ δ] ισπιοὰϊ γοσαθι!α ἃ Πι8]15 
ΟΟΥΡΟΥΪ5 δὰ δηϊπιὶ ἰγϑηβίοσιηϊ, 
γαϊιΐ Οἷς. αὐχὶὲ ἀθ6 Ν, Ὁ. 1, 87. 
φωϊάφμιά ἀογώπὶ αἰέίρετίδγ, εωἰοωβ 
ει, οἵ χηοᾶ δρυΐπιθ. δα ἤππηο 10- 
οὔπὶ ἴαοϊς, ῬΙδυίι5 ΜΜοϑί. 951. 
Πποϑβίγαβ δα, 9. : διῃριγχοῖ τη βου 
εὐΐ σου πὶ οαγϑωτιομῖμ5, ἄνθραξ. 
ἢδο Ἰρίτων ρσχοβδῖα ἱπιευργυθίδιΐομβ, 
56. ῬΥΟρΙΘ ἀϊοίαπι ματα ]5 ἄν- 
ὅρακας, Βαπᾶ ἱπερίβ οὐ, ρυύδθ- 
Ξουείηι πὰ ΑἸΠΘμΐθηβθ., ἱπιασο 1}- 
ΟΟΥΒ ΟἸΓΘΙ, αιοα οἰϊοβιι5 ἔγϊοαι : 
βῖνθ μ]ασεξ εθηβιι τροπικὸς, 1ἰ1- 
ἄθπὶ ἀρίε ἀϊσαίμυ ζιϊαγαπι 6556; 
τὰς ΐς βϑῆθχ γϑϑιϊπΐα ρϑοα τς 6- 
ΤΌΤ να]ιὶ ἔυϊοδίϊοηθ, ἢ. 6. ρυδθ- 
ΤΟΥΣ οΥαπὶ 6111} τ]Δ] ΟΥαπὶ τϑοου- 
ἀαιΐοπθ, ἀεἸθοΐειτ. -- χοᾶ ρτδ6- 
ἴδυθα Ἰθρίίι ἴπ 50}: 01115. ἢ τὸ γυ- 
ναιχεῖον αἰδοῖον ἄνϑρακας λέγει, 
οὐ βδιϊ5 ἱπθρίτμι οβὶ εἱ ταυτολό- 
γον, ἵπιὸ χηΐμῖι5. “πιᾶγὰ ἔχειν ἕταί- 
ραν, Πδαὰθ 111 οβὲ 1ὰ δο {6ϑιϊ- 

κεῖ τις δορυξὸς ἢ κάπηλος ἀσπίδων, 
πολᾷ βέλτιον, ἐπιϑυμεῖ μαχῶν, 

ΤΏΟΙΪΟ διιοίουϊαβ, ἱπιθ]ΠΠσ] τ ἰδ8- 
ΤΘΏ ΘΧ 60, ζιιῖ558 781 Ο] πι, 4υῖ- 
Ρι5 νιυ]ρσαῖα ποχιπὶ Ἰηἰογρυθέαίϊο 
{0}. 0} Ὁ 

482, παύσα σϑ᾽. παύσασϑαι. οἴ. 
102. ρουεποῦ πὰ εὐχώμεσϑα εχ 
νοΥβιι 495. Ζ“εόν. ἄναξ, Ρταθβθβ 
που οἵ. 109. 

: 438. ὀλέκρανον τινὲς τὸν ἀγκῶνα, 
ῃ τὸ ἐπὶ τῇ καμπῇ τῆς χειρὸς ὀξύ. 
ἐπώδυνος δὲ ὁ τόπος οὗτος τοῖς 
τρωϑεῖσιν εἰς αὐτόν. ἄλλως. ἀπκί- 
δας τὰ βέλη λέγει. --- 85. εἰρωνε- 
κῶς αϊοίππι: πῶϊ ἔυ ρου Θ ἤΘΟΘ556 
αϑὶ 605.) {που ΟἸ1ϊα ν]] 6 Υδ.- 
ΤΟΥ͂. 

486. Κλεώνυμος. τουτέστιν 
ἀσχημονοίη ῥίπτων τὴν ἀσπίδα. 
ῥίψασπις γὰρ ὁ Κλεώνυμος, ὡς 
καὶ ἐν τοῖς Σφηξὶ λέγει φανερῶς. 
5. νἱ46 Ψεβρ. 585., Ν}. 852.) ἴπ- 
ἦγα 649. 5Ξ644ᾳ., Αν. 99. 

437. δορυξὸς 5 ϑιιῖ445 Μ8. ἱπ 
γ. 8ἃΡρ. ὨοΡΥ., νι]ρο οαἀᾶ, δηΐβ 
ΒΥΘΠΟΚΙΙ, ααὶ ἀραὶ δορυξόος, εἴ 
ἴπ ΤϑαΡπουίδηα δα, ΠἰμαοΥῆαξ. 
οἵ. 598. Εἴγηι. Μ., πιοπθηΐθ ΒΥ: 
δορυξόος, ἐκ τοῦ δόρυ καὶ τοῦ 
ξέω. οὐδεὶς δὲ λέγει Ἑλλήνων δό- 
ρυξος, ἀλλὰ δορυξόος, καὶ κατὸ 
συγκοπὴν δορυξός" (πια]6 ΡΥ] δό- 
ρουξος) εἴο. 8. κάπ. ἀσπ. οὐκ αὐ- 
τὸς ἀσπίδας ποιῶν, ἀλλὰ παρ᾽ ἄλ- 
λου λαμβάνων καὶ πωλῶν. καπή- 
λους γὰρ τοὺς μεταβολεῖς φησιν 
(φασιν). 

4838, 9. ἕν᾽ ἐμπ. βέλτιον. ἵνα 
πιπράσκῃ πλείονος. ἢ ἵνα πορίξῃ 
πλεῖον. συνήϑως δὲ νῦν τὸ ἐμπο - 
λᾷ ἀντὶ τοῦ πωλεῖ. (πωλῇ.) πολλά- 
κις δὲ ἐπὶ τοῦ ἀγοράζειν, ὡς ξξῆς" 
(552.) ἐμπολήσαντές τι χρη- 
στὸν εἰς ὠγρὸν ταρίχιον. τὸ 
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ληφϑεὶς ὑπὸ λῃστῶν ἐσϑίοι κριϑὰς μόνας. 

440 ΧΟ. κἤν τις στρατηγεῖν βουλόμενος μὴ ξυλλάβῃ, 
4) δοῦλος αὐτομολεῖν παρεσκευασμένος, 
ἐπὶ τοῦ τροχοῦ γ᾽ ἕλκοιτο μαστιγούμενος᾽ 
ἡμῖν δ᾽ ἀγαθὰ γένοιτ᾽ (ἰὴ Παιὼν, ἰή 1)... 

ἜΠΕῚ ἄφελε τὸ παίειν, ἀλλ᾽ ἰὴ μόνον λέγε. 
445 ΧΟ. ἰὴ, ἰὴ τοίνυν γ᾽, ἰὴ μόνον λέγω. 

ἜΡ. 

ΧΟ. 

ΤΡ. 

ΧΟ. 

ΤΡ. 

άρει δέ; 

(ηὴ» μή 4 

δὲ κρεϑὸς μόνας ἀντὶ τοῦ μὴ 
ἄλφιτα, ἀλλὰ μόνας πριϑάς. -- 
πριϑῆς,) Ἠογάθὶ, ππιπὶ Θ6Πι18, 
ἡογάφωπε τνυμΐσαγθ. ΘΟ ΠΠ]ΘΠιοΥδῖ 
Τ)]οβοουῖθβ 9, 108... ρΙαταᾳ ΤΠθο- 
ῬὨγχαβίιβ Ηἰβῖ, ρ]δηΐ, 8, 4. ΡΙ]]η, 
Ἡ. Ν. 18, 7, 14.: Δ πεϊφιι δδίπιιτα 
τι οἱἷδι5 πογάδιπ, δἰ «ΤΙ ἐἠοτιῖογι-- 
δίμσι τιέι, Π]οτιατιᾶγο αἰοίογθν αρ- 
Ῥαγέεΐξγ [7 φδἰααίαξοχιατε δΟΡΊΙΟἸ ΤΙ Θ. 

εῖ ποτα δφαγι νοσαδαπέμγς ΤῊΜ710Ὸ 

ὁέμάοδο5 Ταἀϊοέαο οἷς ἀρροϊϊανς 50- 
ἤοχι:. οἵ. ΒῚΠ]ΠΘΥΡΘΟΚΙΙ ΕἾογα οἷα85. 
Ῥ. 27. νοβ5.: Οεδολγθέθτιθ Ο γϑίο, 

ΤΠ ιολ μέγ, τιολε ἤθλὶ σὰ Βχγοὲ 
τισι Κιόςϑοπ. Ἐςαιι. 1109. ΟἸΘοπ δὰ 
Βοραϊαι : πριϑὰς ποριῶ σον καὶ 
βίον καϑ' ἡμέραν. 

440. 118 ΒΓ. Πρυὶ κεῖ τες -- μὴ 
ξυλλάβῃ, σοπῖτα, τἰβιηὶ Αἰἰΐοσιιπι- 
νῖθ Πθυπι. 84 ΨΊσοχ. δπποῖ. 804, 
σάσοθ 8. ρύδοξαι, ΑὨΙΠΟΙ. Ῥαϊαῖ, ρῃ. 
49. 564η4.; ΝΑΙ. σὺ. δύ. ὃ. 595, 
Ῥ. σϑίθχιαμι ἰδ η ΟἹ ΑἸοἰ ἑαάδαι, ἀδθον 
1]αϑίδαθ Αἰπἰσαὰθ ΥἰΘ111}}} δοῖ; π6α 
χα ]6, ἢϊοάο πὸ ἦθ ϑὅἴοιι]α ὄχρο- 
αἰτίου οορίϊαβϑθηΐ, {τπ|88 ρϑυϊπϑεὲ 
δα 19, δημτπὶ 061}1 Ῥ6]ορ.., σἰηὶ 
ἢϑθς 914} 1|1|4 δοῖα ἔιιθυῖν 18. νϊάθη- 
αἱ ὧἀθ σϑθι5 ἐπ σοϑιϊβ Ἐπ 
ΔΡΌΥο 5.) μΥΔΘΘΟΥ ΠΏ] 8. ΟΔρΡΙρ δ 
Ῥ1αι. ἉΤοΙο, 15, 16. οἱ Ἰυἰδτουϊοῖ. 

449. ἐπὶ τοῦ τῷ φοχοῦ γ᾽ ξλκ. 
οἱ γὰρ δοῦλοι σφαλλόμενοι ἐπὶ 
τοῦ τροχοῦ δερμούμεηοι καί συρύ- 
μενοι ἐτύπτοντο, ἀνακλώμενοι ἐν 
αὐτῷ. ὃ, οἵ. ΡΙ. δὃ71. 

Ἑρμῇ, Χάρισιν, ῶραισιν, ᾿᾿φροδίτῃ, Πόϑῳ. 

μηδ᾽ ᾿Ενναλίῳ γε; 
΄ 

ἔτη: 

448, Παιών. ἐφύμνιον εἷς “- 
πόλλωνα, Ἰμαῖξ Θ᾿, ΠΟ. εἰς ̓4πόλ- 
λωνὰ ἰατρόν, «ὩΣ οἱ παεὼν 86ιι 
παιάν αἸοϊζιιν, ΟΠλΠῖ5. 1116 ΘΌΠΘΥΙ5 
ΤᾺ ΘΙ] ΟΥ πὶ ΟἸΠι ΘΟΥΡΟΥΪ5. ἔτ 8η]- 
τοὶ ογθαϊίις ἀποτρύπαιος. οἵ. δ14., 
ΡΙαΐ. 11., Θορ. Ψυδοῖι. 190. ββαᾷᾳ. 
ἔα. 

444. Παιὼν --- παίξιν. Ἰᾳθαβ γοΥ- 
Ῥογιμι, σχιθῖι ἰθηιθθ ἤαβιαϊξ 
ἘΠ]115]. δα Αο]. 1996. Β6.: ἄφ. τὸ 
σαίειν. ῬΥΟΡΊΘΥ Ὠιδίμπι ΟΠΊΘΗ : 
τ ΠῚ π᾿ Β6]]ο οαθάιϊιηξϊ δὲ ξουϊαπξ, 
ἃ (τὸ 1511 ΔΡ Πουυθηξ ΠΑ ΧΊΠ1Θ. 

445. οὐΐβοσθ πομπι}}]} γὲ ραγεϊς- 
οἰἴ5πι. νά8 δηποίαϊα δα ἤδη. 819., 
ΡΙαε, 5683. 

440. Ἑρμῇ οἴο. ἅπιο τοἕθσθη πιπι 
ἀγαθὰ γένοιτ᾽ οχ 448.: Ἰ 6486 
Θηΐη οϑὲ φυοά εὔχεσϑε νοὶ] εὐχό- 
μεθα ΒΕ ΡΡΙΘΘΠΙ8 οὐ ΒΘ, 85.: δὲ- 
καίως προέταξε τὸν Ἑρμῆν, ὡς 
αἴτιον τῆς ἀναγωγῆς τῆς Εἰρήνης. 
καὶ τῶν ἑξῆς δὲ εἰκότως ἐμνήσϑη 
ὡς ὡρμοδίων αὐτῇ. ἐν γὰρ τῇ εἰ- 
ϑήνῃ τούτων ἀπολαύουσι πάντες, 
“Ὥραις δὲ ταῖς τοῦ ἔτους. ὧν οὐ- 
δεὶς ἐν πολέμῳ ἀπολαύει καὶ τῶν 
ἐν αὐταῖς ἔργων. 5 πον Οταθοὶ 
π σοπιροΐδιοηθ, νοὶξ, πιοηθηΐθ 

Βε.., Αἰμοη. 1, ν. 86.: Πανύασις 
δ᾽ ὁ ἑποποιὸς τὴν μὲν “πρώτην πό- 
σιν ἀπονξιει “Χάρισιν, “ ῥδραις καὶ 

᾿Δφφοδίτῃ, τὴν δὲ δευτέραν φρο- 
δίτῃ καὶ πάλιν “Ἰιονύσω, “Ὑβρεει 
δὲ καὶ “Ἅτῃ τὴν τρίτην. 

447. Ἔνυ αλίῳ. τἱαΐσιι8, φαδϑὶ 

πΡ  σνον- - 



; ἘΕἘΙΡΗΝΗΉῊΗ. 
Ἄ, 

ΧΟ. ὑπότεινε δὴ πᾶς, καὶ κάταγε τοῖσιν χάλως. 
ΕΡ. ὦ εἴα! 

450 ΧΌ. εἴα μάλα! 
ΕΡ. ὦ εἶα! 
ΧΟ. εἶα ἔτι μάλα! 
5ΕΡ. ὦ εἶα, ὦ εἶα 

στ. 

ΤΡ. ἀλλ᾽ οὐχ ἕλκουσ᾽ ᾿ἄνδρες ὁμοίως. α. ἃ. 

4δ5 

ΕΡ. εἴα νῦν! 

10 ΤΡ. εἶα ὦ ! 

ΧΟ. Ἔ ἄγετον, ξυνέλκετον καὶ σφώ. 

οὐ ξυλλήψεσϑ᾽; οἵ ὀγκύλλεσϑ᾽ 4 
οἰμώξεσϑ᾽, ὦ Βοιωτοί ! 

460 ΤΡ. οὐκοῦν ἕλκω, κἀξαρτῶμαι, 
κἀπεμπίπτω, 

ΑἸῖ5 Ηἰσ εἰς 4π8ηὶ ΝΙΔΥΞ. 51Π})1}15 
Ἰοσιι5 6ϑὲ Ρ]αῖ, ὅ9. βϑᾷιι. Μίδοσοῦ. 
ϑαϊ, 1, 19.: Βαοσοίμς ἐνυάλιος οο- 
ΞΤιοπεϊτι τ Τ φμού ὁδὲ {πιεῖ Ρτορτία 

“Μακεῖς τιοταΐτια. οἴ. ΒΟΡἢι. Α͵8ο. 178, 
449. -- μιμεῖται τοὺς βαρβαρ:- 

στὶ. (1πιὸ τοὺς βαρύ τι: βαρ- 501- 
18ν0ὰ ἔξοτίβ ροπιϊηδῖα Ῥδὺ οβοϊζαιϊο- 
πθὴ ἸἸΥαΥ, ΡῬτὸ βαρβαρύ τι, 
«ιοά δουγαρίιπα νἹἀθυθίαγ, εχ 
Ἰπαιιιδίτία βοσϊρίιμι δϑῦ, 1151 ξ4]- 
Ιοτ, βαρβαριστί.) ) ἐξέλκοντας. δεῖ 
οὖν νοεῖν, ὅτι ταῦτα ἀναμέρος λέ- 
γεται, τὸ μὲν τοῦ Ἑρμοῦ κελεύον- 
τος καὶ «ἕλκοντος, τὸ δὲ τῶν ἕλ- 
κόντων ὑπακουόντων. - 85. οἵ. δ06. 
δῷ. ἔτι μάλα. ἔτι σφοδρότε- 

ρον, προϑυμότερον. 8. οἴ. 280. 
464. ἴτὰ ̓ ϊηα, νυ]δὸ ἄνδρες. 
455. οἵ᾽ ὁγκ. οἷα, φησὶν ; ἐπε. 

ρείδεσϑε μὲν τῷ σχοινίῳ, προσποι- 
ούμενοι ἕλκειν, οὐχ ἕλκετε δέ. ἢ 
τὸν ὄγκον παραβάλλεσϑε (περιβάλλ. 
ϑυϊάαβ ἂρ. Βυ.: ὀγκύλλεσϑαι, ὑ- 
ψαυχενεῖν καὶ ὄγκους περιβάλλε- 
σϑαι .' σεμνύνεσθαι. -) καὶ ἀλαζο- 
νεύεσϑε. ἢ ὡς φιλοπόλεμοι δὲ οὐχ 
εἷλκον, ἢ ὡς ἔχσπονδοι. 8. 

466. ὝΠμιο, 5, 52, Τοῦ δὲ ἐπι- 
γιγνομένου ϑέρους (ἀπὴὶ 18. Β6}}1 
ῬεΙορΡ.) εὐϑὺς ἀρχομένου τὴν Ἡρά- 
Ἄἄλειαν, ὡς μετὰ τὴν μάχην κακῶς 
ἐφθείρετο, Βοιωτοὶ παρέλαβον, καὶ 

καὶ σπουδάζω. 

ΧΟ. πῶς οὖν οὐ χωρεῖ τούργον; ἃ. Ῥαγ. 

ἩἩγησιππίδαν τὸν “ακεδαιμόνιον, 
ὡς οὐ καλῶς ἄρχοντα, ἐξέπεμψαν. 
δείσαντες δὲ παρέλαβον τὸ χωρίον, 
μὴ; “Μακεδαιμονίων τὼ κατὰ 1Πελο- 
πόννησον ϑορυβουμένων, ᾿᾿ϑηναῖοι 
λάβωσι. “Ἰαπεδαιμόνιοι μέντοι ὧὠρ- 
γίζοντο αὐτοῖς. ἴοοάιϊι5. ᾿ιπχογαπὲ 
Βοροί οὐχ [Γδοραδοπο 15 6Χχ-- 
δαηΐθ δημ0 11. 86}11 Ρο]ορ., 118-- 
αὰθ6 μος ἔδοϊο ἈἰχΤαδ αι ΡΥ 8 
ἴῃ οὐΐα ̓ ποαγγεραηΐ, 85.: οὖμ ὦ ὃ ε- 
σ ὃ ε. ὅτι, μηδὲν αὐτοῖς μέλει τῆς 
εἰρήνης. ἐπὶ τοῦ ᾿Δλεμαίωνος σπον- 
δὰς αὐτοῖς φησι Φιλόχορος γεγϑ8- 
νῆσϑαι ,πεντηπονταετεῖς ; ᾿ἀϑηναῖ- 
οις καὶ «“ακεδαιμονίοις καὶ τοῖς 
συμμάχοις πλὴν Βοιωτῶν καὶ Κο- 
ρινϑίων καὶ ᾿Ηλείων. 5.4 πος Ἰοπ- 
886. γτοροιϊιηι νἱάθιισ, αὐ «πιοᾶ 
Ῥεχίπμθαὶ δα νϑὺ ἀπηὶ 11... ἰ6518 
ΒπογΣ 1:1 τσ. 90, 

459. πιεῖ ποῖ σΟΠΡΥΠΙΙΗΪ. 
Ηργπι. Προ 46 Μοιίχῖβ Ρ. 290.: 
ἀλλ᾽ ἄγετόν γε. συνέλκετε καὶ σφώ. 
τ Δ] 1ηὶ ἀλλ᾽ ἄγετον, ξὺν δ᾽ ἕλκετε 
καὶ σφώ. 

460. Πἴδοθ οἰΐαπι ΔΝΙθυσαση ρμοτ-- 
δοῦᾶ δαβουϊβεπέα 556 υἱαοθίαγ, 
«ποῃΐατ θαι “πο αι δαἀμπογίαϊιβ 
εϑδὲ ΓΟΤΗΣ 

4ρῷ, 8. ἴἰὰ πη, ν]ρὸ νοῦρα 
πῶς -- Ἐρέίωθ: Μασ ιχῖο, 5δαιιθη- 
ἴα ἀϑαιια δὰ μορμύνος ὕμοχο {χὶ- 



ὦ “άμαχ᾽, ἀδικεῖς ἐμποδὼν καϑήμενος. 
οὐδὲν δεύμεϑ᾽, ὦνθρωπε, τῆς σῆς μορμόνος. 

ΑΙ ΡΙΣ ΒΟ ΦΙΧΝΟΥΣ 

466 ΕΡ. οὐδ᾽ οἵδε γ᾽ εἷλχον οὐδὲν “4ργεῖοι πάλαι, 
ἀλλ ἢ κατεγέλων τῶν ταλαιπωρουμένων, 
καὶ ταῦτα διχόϑεν μισϑοφοροῦντες ἄλφιτα. 

5 

ἀλλ οἵ “άκωνες, ὦ 

Ῥιπηΐαγ. 46 Τιπδομο αϊοΐιι δὰ 
806. 

464. τῆς σῆς μορμ. παρὼ τὴν 
μορμὼ καὶ τὴν Γοργόνα, ἣν εἶχεν ὃ 
“Ἱάμαχος ἐπίσημον. οὕτως δὲ ἔλεγον 
τὸ ἐκφόβητρον, καὶ τὰ προσωπεῖα 
τὰ αἰσχρὰ μορμολύκεια εἰο. 8. πο 
ΘοΥροποπι, 418πὶ ΡΥῸ ἰηδὶσηὶ Π8- 
Ῥυὶϊ Γιϑηηβομι5, νοσαὲ μορμώ: 

νίά6 Αοἰ. δ8ῶ., 1094... σι86 ἸΙοσα 
Ἰαπάανιι Β6. οἱ οξ, 1ηἶγα 550. 

465, 6. ὡς τῶν ᾿Δργείων ἐπαμ-- 
φοτεριξόντων. ὁπότε δοκοίη. αὐ-- 
τοῖς. -- ἀλλ᾽ ἡ κατ. ἐπεὶ ᾿“ργεῖοι 
κατεγέλων “ακεδαιμονίων. ἀλλήλοις 
μαχομένων, ἐπείπερ παρ᾽ ἀμφοτέ- 
ρων λαμβάνοντες χρήματα ἐπολέ- 
μουν. ἐνετρύφων οὖν τοῖς ἐκ τοῦ 
πολέμου διαφϑειρομένοις. --- περὲ 
δὲ ᾿4ργείων καὶ Φερεκράτης ((ομι:- 
οἰ5. ΑΥὙϑίορῃδηῖ5 ΔΘ 4 .8118: ν]46 
ΜΜοἰμθοκ πδεϑξ. δ6θη. 5Ρ660. 2. 
Ρ. 81.) ἐν Αὐτομόλοις" οὕτοιγαρ 
ἡμῖν οἱ κακῶς ἀπολούμε- 
νοι Ἐπαμφοτερίζξουσ᾽ ἐμ- 
ποδὼν καϑήμενοι. 8. Μοπεοῖ 
Ἐ]. ΟἸγ., ργορίθογεα: [ιδοραδθηῖο- 
πος Ατρίναπι Παθπὶ ΘΕΠΊΡΘΥ 51|- 
βρθοΐδπι Παρειἶθ56.) ΠΕῸ ἹπηΠΙΘΥΪΟ, 
«πὶ ροεὶ σπονδὰς πεντηπονταετεῖς 
(οἴ. 456.) πονῖ5 τϑριι5 δε πα πουϊηΐ, 
Ῥοϊ]ορομποϑὶ πη ρ Θυ πὶ ἃἢθοΐδη 5, 
ῬΑΙπΊοΥ. διιΐθπι σϑἔθυξ, βϑοιπαιπὶ 
ΤΗιογάϊάθπι, 5, 61., ρ80. 8110 

13. 611 Ῥεοῖορ. Αὐϑῖνοβ ῥϑοθηι 
τὰγθαββθ Π|δῖο Εἰριαδυτθ ΠΡ 6110 
οαπὶ πὴ }16 ΑἸ ΗΘ βῖθιι8. ΔΕ Χ1}Π8- 
γἱ5. --- ἀλλ᾽ ἢ 4αΐ 5επιθητίαπι, πο 
ν ρα, βρθοϊαπξ, πὸ ἱπθρίθ ἴπ- 
τουργείαθαπίι ἀλλά: σδέθγιπι Τὰ 
«ιαοπιοάο μοβϑδίξ, πὸπ πᾶ ΧΑΙ1Ο- 

2 ἘΠ δ᾽ 2 3 “Ἢ 

γαϑ', ἕλκουσ᾽ ἀνδρικῶς. 
Ὅς τα “ 3 Ο 2 9 τὰ ὧν 2) “- , ἀρ οἰσϑ'; ὅσοι γ᾽ αὐτῶν ἔχονται τοῦ ξύλου, 

, - 2 2 2 δ Α 3 »" 

μόνοι προϑυμοῦντ᾽" ἀλλ ὁ χαλκεὺς οὐκ ἐᾷ. 
ς9 ρ .“ » ὃς»; ἴω 2. ὦ, 

οὐδ᾽ οἵ Μῆεγαρῇῃς δρῶσ᾽ οὐδέν" ἕλκουσιν δ᾽ ὅμως 

16 ΘΧΡΙΟΘΘ: πδῖη οἱ ἐλλειπτικῶς 
αἸοΐππι νἹα θυ ροΐθδὲ, 4186 Ηρὺ- 
ΤΏΘΗ1 δϑὲ ορίηϊο δα ΊσοΥ, δηποῦ, 
ΩΤ. εἰ πλεοναστικῶς, πἴ τούὐναν- 

, Ἢ 2 , τίον ἡ ἐκείνοις ἃρ. Ῥ]δῖ, Βερ. 4, 
Ῥ- 494, οχιγ. (οἵ, Μαι, δου. ρου. 
ὃ. 4δ0, 9.): φιοπιαδπιοάμππι δὲ 
ὁτιὴ Ῥύο ὅτι αϊοϊζιγ ἀρ. Αἰτοο5, 
481 ΘΔ ΠΔ]ΟΘΙΞΠΙ 51 4115 5666} - 
ἀδηὶ Ρυΐαθδ, 15 ΡῬΕΥ τι6 ϑβουίθεξ 
ἴΠῸ γϑῦρο ἀλλή. 56 ὑβοῖϊις, πὶ 
ΤΆΊΙΟΥ, ἀλλ ἢ ν»ῖο ἀλλὰ ἀϊοίαηι 
ΘΧΙ ΒΕ ΠῚ 8 Ὁ] Π}115 ΡΟΥ ῬΙΘΟΠΑΒΏΙΠΊ. 

469, ἀρ᾽ οἶσθ᾽; 5οἰπ 9 Νοβ5.: 
ΤΠ εῖδϑε ἀμ ξουυλϊα Ἰοηιθμαὶ. ἔα- 
γ ]Π]1αΥ5., δὲ φαΐάθηι οἰ Π]ρεϊοα: ἄρ᾽ 
οἶσϑα τοῦτο, δ λέξω; ῬΙδιιῖι5 
ΜΙ]. 11563.: δοϊπὶ, φιεπιαάπιοάιεπι 3 
Τογθηΐῖι5 Επη. 9, 8, 46. 5οῖσι, 

. [2 

φμία ὁ50 ἐδ νοϊοδαπιῦ --- ΒΥ.: ὁσοι 
οἴο. ορίϊπιθ ἢ. 1. ἱπίουρυδίϑιις δϑὲ 
ῬαΙΠΊΘΥ. , ΡῈ 605 αὶ ἔχονται τοῦ 
ξύλου [41 εχ πιδίθυϊδίτσα ἔβΥἹ 
νἱναηΐ: ν. ΒΙοπιῆ,. δὰ Αββοηγὶ, 
ϑερῖ. δα ΤῊ, 91., 14.005. δα Ταΐ, 
Ῥ. 165.. Μαΐ. 50. δύ. ὃ. 865, 6. 
εὐ οὗ, 494.1 1η16]Πσθη5 ξυλουργοὺς, 
{1 αγαῖγα, ἰἴροπθβ, Ὑταδίγοβ οἵ 
Αἰϊα Ῥϑοὶβ δὲ δύϑίϊο 5 15 ΤΠ Π]6- 
ἴα ἕδοϊθρϑηὶ δὲ 1460 ρϑοθῖι δχρθ- 
ἐδθαπὲ, ᾳαΐα δου ἀΥίθδ 1π Ρ8-- 
66 πιϑδὶ5 ΘΧρθιϊαθ δὲ ]Ἰιιοῦοβ86, 
αἱ χαλκεὺς, 41 δΥπια ξα υϊοαραῖ, 
Ῥᾶοοθπι ἱπιρθᾶϊγο νοϊθραῖ, π6 βιαιηι 
Ἰπογαμ οοϑϑαῦοῖ, θα Θχροβίιο ἢγ- 
τί ΟΧ 118, 4186 58:15 ξδσεθξβ 
ρΡ51 δὐπ ποθ δὲ ἔδυ Αἰπθμμ. 
ἴὰ οχίσγθμηα δθι]α οι ΠΥ, 

470. προ ϑ. ε1ἴ5α αἱρβιμποηρι, 
πὶ 102. εἰς. 

471. οἱ Μεγ. Ξοοἱϊ Γιασοάδοπιο- 

ἽΣ ἜΣ: Ἷ 
ἕ 

τ 
ἃ 
᾿ 

ττιν»............................ὄὃ.ὃψ 5 5...“ τ 
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γλισχρότατα, σαρκάξοντες, ὥσπερ κυνίδια, 
ὑπὸ τοῦ γε λιμοῦ νὴ 4 ἐξολωλότες. 

ΕΡ. ὦ εἶα! 
εἶα μάλα! 
ὁ εἶα! 

ΤΡ. εἶα νὴ Δία! 
480 (5) ΕΡ. ὦ εἶα, ὦ εἶα! 

ἴϑο Ὃ 8. 

ΧΟ. Ἐ μικρόν γε κινοῦμεν. 

ΤΡ. 

ΕῚ "Ὁ “- ΄ ΕῚ 

οὐδὲν ποιοῦμεν, ὦνδρες, ἀλλ᾿ ὁμοθυμαδὸν 
ἅπασιν ἡμῖν αὖϑις ἀντιληπτέον. 

ἀντ. 

οὐ δεινὸν 

τοὺς μὲν τείνειν, τοὺς δ᾽ ἀντισπᾷν; 
πληγὰς λήψεσϑ᾽, ὠργεῖοι ! 

ΕΡ. εἶα νῦν! ᾿ 

485 (10) ΤΡ. εἶα ὦ ! 
ΧΟ. ὡς κακόνοι τινές εἶσιν ἐν ἡμῖν. 
ΤΡ. ὑμεῖς μέν γ᾽ οὖν οἱ κιττῶντες 

τϊοσαπι ἱπ Ρ6 110 ῬεΙορ.; ἀδθ σιιϊ- 
Ῥιι5 500 11ς ὙΠιιο. 9, 9.: τούτων 
ναυτικὸν παρείχοντο Κορίνϑιοι, 
Μεγαρῆς, Σικυώνιοι εἴς. --- ἕλ- 
κουσιν ---Ῥ γλισχρότατα, :α- 
σπετι ραγοίδοίπιθ ἐγαλμσιε 7 τι βδοϊθηΐ 
τη] ]ρηϊ. 

472. σα ρκ.' Οδ]6η. ἴῃ Ἐχρίδη. 
νου. Ηἰρρ. Ρ. 556. ΕἼΔΏ 2. σαρπά- 
ξειν κυρίως μὲν τὸ διὰ τῆς τῶν 
χειλῶν δήξεως χλευάζειν " ἰφψιιοὰ 
δῖα 5:5] Π οαῖι1] ὁ δ᾽ Ἱπποκράτης 
καὶ τὸ ἄκροις τοῖς χείλεσε συναγο- 
μένοις ἀποτίλλειν τι. Β. 8.: σὰ 9 κ. 
οἷον, ὑποσεσηρότες καὶ διανοίγον.- 
τες, ὥσπερ τὰ κυνίδια, ὅταν 
προσλιπαρῇ τινὰ καὶ ἀφέλκῃ τοῖς 
ὀδοῦσι. τὸ δὲ ὑπὸ τοῦ γελιμοῦ 
ἐξολ., ὅτι ὡς λιμώττοντες ἀεὶ 
“Μεγαρεῖς παίξονται. διὰ γὰρ τοῦ- 
το χαὶ τοὺς ἑαυτῶν παῖδας ἐπί- 
πρασχον εἰς. (ὐδιιξα ἔαπιῖ5, ατΐα 
ἔοτο Αἰἰΐοο σανεπάιϊη ογαῖ 1ρ515 
αἀυταπὶα Β611ο; οἰΐαπι δηΐθαιιϑηι 
Β6)]ὰην ἱποίρουθξ, οἷπὶ 6χ δαϊοίο 
Ῥευῖο] 5 (Το. 1, 189.) δυύοθσθη- 
ἴπ’ ἔοτο δὲ μοσΐαβριιβ Αἰι]οΐϑ5, 
βίδιϊηι ΡΘΠΌΣΙα ἸΑΡοσαραηῖ: Ηἷπα 
ΔἸ ΤοΥτιπὶ ΟΡ πὶ 1 Ρ]οΥα πΐθς οἰ σοσ 8 
γοϊθραηΐ, πὸ 1Π πα οδαἀϊοΐαην 10116-- 

γέ; 186 Θἰ8Π| ΡΥΘΘοῖρια σδῖι- 
586. Β6ΠῚ ζα1ε, 86... σο]] 15. ΘΗ. 
588...729.. 751: νἱάο ΡΥ η}15. 6}8 
οοπιοθάϊαθ 538. 5644. 

481. Βτ. μικρὸν κινοῦμέν γ. 16- 
ἰοὲ δ᾽ αιϊα. παῖὰ πι]]ὸ φαϊάθπι 
ἹΘΘΟΙΙΟ 5ΟΥΡα5 μικρά γε κιν.: ν6- 
ΤᾺ] 116 50 αἱ 6πὶ ν υβὰ5 Ρ6Υ58-- 
τδὶι5 68:. ααΐρρο ἀεποίθηξα ἔτ᾽ 
γε] οἷαφπιοᾶϊ 5ΥΠΑΡα. ὈΓΘνΣ Ροϑβξ 
κιν. ἴογΐαββθ ροῃμθηάμππι εβϑὶ μικρά 
γε κινώ μήν. 

486. κακ όνοι. οἷον εἰ ἐχϑροὲ 
καὶ κακὸν νοῦν ἔχοντες πρὸς τὴν 
εἰρήνην. 5. 

486. ὡς ϑαυμαστικὸν, υἱ 957. 
οἴο. μὲ πιαἰονοίἑ φαΐάαπε διετιὲ ἔπι: 
χιοα ! 

487. 116 Βεπι], ὨΙ πη, νΙ. Ηδογπι. 
δηποΐ, «δα γΊροχ, 296, Ρ. ρᾶρ. 827. 
ἀμέτρως 1θυὶ μὲν οὖν, εἰ 564. 
ν. ἀνδρικῶς, φυοά ΠῚ σοΥΥοχὶξ 
ΒΘη1]. οὗ κεττ. ἀπὸ μεταφορᾶς 
τῶν κυουσῶν γυναικῶν, ἤγουν ἐ- 
πιϑυμοῦντες, καὶ ἐπειδὴ ἀδηφάγον 
καὶ παμφάγον ὄρνεον ἢ κίττα (ἀ6 
μος Π1Π1] Αὐ]βίοῖ, Ηϊδῖ, δηΐπι, 9, 
18. οἵ. ΘομθΙ ἀΘΥ] 16Χ. ου. ν. κίσ- 
σα.) εἴο. 8. οἵ, Εἴγπι. Μ. οὲ Ζο- 
μᾶχ, (ὦ, 1216.) ἴπ κισσῶώ. Β. 
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τῆς εἰρήνης, σπᾶτ᾽ ἀνδρείως! 
ΧΟ. ἀλλ εἴσ᾽, οἱ κωλύουσιν. 

490 ΤΡ. ἄνδρες Μεγαρῆς, οὐκ ἐς Κόρακας ἐῤῥήσετε; 1, ιν. 
μισεῖ γὰρ ὑμᾶς ἡ ϑεὸς μεμνημένη" 
πρῶτοι γὰρ αὐτὴν τοῖς σχορόδοις ἠλείψατε. 
καὶ τοῖς ᾿4ϑηναίοισι. παύσασϑαι λέγω 
ἐντεῦϑεν ἐχομένοις, ὅϑεν νῦν ἕλκετε" 

495 
9.45 

αλλ, 

οὐδὲν γὰρ ἄλλο δρᾶτε πλὴν δικάζετε. 
3) 3 -" ’ 3 δώ ΄ εἴπερ ἐπιϑυμεῖτε τήνδ᾽ ἐξελκύσαι, 

πρὸς τὴν ϑάλατταν ὀλίγον ὑποχωθήσατε 
ΧΟ. ἄγ, ὦνδρες, αὐτοὶ δὴ μόνοι λαβώμεϑ᾽ οἵ γεωργοί. 

δι ΣΟ 

ΕΡ. χωρεῖ γε δὴ τὸ πρᾶγμα πολλῷ μᾶλλον, ὦνδρες, 
δῖ- 
υμιν. 

δ00 ΧΟ. χαιθεῖν τὸ πρᾶγμά φησιν" ἀλλὰ πᾶς ἀνὴρ προϑυμοῦ. 

ΤΡ. οἵ τοὺ γεωργοὶ ἀν λρκι ἐξέλκουσι, κἄλλος οὐδείς. 

ΧΟ. ἄγε νῦν, ἄγε πᾶς ἃ. 

καὶ μὴν ὁμοῦ ᾽στιν ἤδη. 8. 
ἡ νῦν ἀνῶμεν, ἀλλ ἐπεντείνωμεν ἀνδοικώτερον ! 1.1. 

8508 

490. οὐκ ἐς Κόρ. ἀντὶ τοῦ 
ὠετὰ φϑορᾶς βαδίσετε. πολλάπις δὲ 
εἰρήκαμεν, ὅτι ἐπὶ κατάρας τίϑε- 
Τα 9 ΟΣ 19: 

492. τοῖς σκορ. ἀντὶ τοῦ δοι- 
μύτητι, ὅτι πολλὰ παρ᾽ αὐτοῖς σχό- 
ροδα. (ὁ. 246.) αἰτίαν δὲ εἶχον 
ἀρχηγοὶ γενέσϑαι τοῦ πολέμου δεὰὼ 
τὴν ἁρπαγὴν τῶν πορνῶν ᾿ἄσπα- 
σίας, καὶ τὴν ἐπὶ τούτοις ὀργὴν 
Περικλέους καὶ τὸ ψήφισμα. 8. οἷς 
δηποῖ, δα 472. δὲ ἀβ Αβρϑβία εἷ6- 
Θδη ἰβϑῖπι σδοοβρϑὶϊ ἀϊβριι. 56. Π). 
Βεοιιγᾶρε ιν Οδδο. (65 «τρεῖδί. 
Οδδολί. ἦτ ἀεάεπ, Αἰ. ἵΜἝιι5. 8. 
Βα. 2. 81:,, 8. 2907--916, ΒΕ: φωασὶ 
αἰϊοταπε αοτίπποτιία τεταιδέϊς Ῥάσεπι, 
ἴ. 6, ΘΧΘΟΘΥΒ 5.15 Π05. πὖ ρΡᾶχ ἰυΥ- 
Ῥαγθίῃσ, --- ρυδδίθγθα ᾿σαυαΐτιν ἀθ 
Ῥδοδ, δι αθηι 46 Ρι161}1α ἀ6]1οαί ἃ, 
οὐογθπι ΠῚ Δ ΥβΔ 6, 

494, ἐντ. ἐγ. ἴῃ μος ἱποιηθθη- 
εἴθ. οἵ, 469, 

ἤδη στὶ τοῦτ᾽ ἐχεῖνο. 
ὦ εἶα νῦν, ὦ εἶα πᾶς 

4}. 

1... 

495. Αἴποππ. φιλοδίκους Ατἱβῖ. 
Οὔπὶ ΔΠ101, ἰππὶ 1η. 8 5ρ15 Θχαρὶ- 
ἰδῖ, τυὖ τπτομτὶὶ ΕἸ. ΟἿ . 

496. Ξθχι. Τπρδηϊοβιιπι θϑὲ Πυΐτι5 
Ἰοοῖὶ δοιπιθη, 64πὸ βιρπιοπθὲ 
ΑἸπμθπη., τπὖ πιὰ πη πὶ Οριιπι 
βίπαϊο 56 δρρι!οθηΐ, ααοα 1 6ηϊ1- 
ἄεπὶ οἷβ βδιιδᾶάθσθ βοϊθραὶ ΤΠ θη- 
βδίοςϊθβ. 87. 

498, οἱ γεωργοί. ορεϊπιὶ οἶνος 
ΘΕΥΊΠΟ]48. οἵ. ἀπηποῖ. δα 190. 

508. καὶ μὴν ὁμοῦ ᾽στιν 
ἦ δη. 5011. ἡ Εἰρήνη, ιίδπι 6 ἴο- 
νδϑ ΘΧΙΓΑΠΘΡΒΏΤ. - ἢ». 1Θβδθαιαν 
ΟἸΐπι κα. (. ὃ. στιν, ἠδ᾽ ἐγγὺς; 
488. δϑὲ Ἰωτουρυθίαιο. νιθ, απος 
Ιαιιάαὶ ΒγΥ., Ηθηβιου 5. δὰ 1ὰ- 
ΙΗ. ὃς 1. Ῥὲ 448. Τοῦ: Θαξ. 
πον. ἱπ ϑι1ά. Ρ. 110. (τ. .8 ϑ δ. 
εαἀ, Οχοη. γυδοθιῖβ8. Β.) 

505. ἐπ ἐμὰ, δὲ ἑὰ ἔρδαπι; ΕἸ. 
δος τα ρ ᾿ Ἵ 

506. ὦ εἶα. ἀνηνέχϑη ἡ Εἰρήνη. 
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ὦ εἶα. ὦ εἶα, εἶα, εἶα! 
ὦ εἶα, ὦ εἶα πᾶς ! 

΄ , ͵ « 

ΤΡ. ὦ πότνια βοτρυύδωρε, τί προσείπω σ᾽ ἔπος; ὶ. (τ. 

510 πόϑεν ἂν λάβοιμι ῥῆμα μυριάμφορον, 
ὅτῳ προσείπω σ᾽; οὐ γὰρ εἶχον οἴκοϑεν, 
5 » ΄ ι 3 Ξ- 

ὦ χαῖρ᾽ ι᾿Οπώρα, καὶ σὺ δ΄, ὦ Θεωρία! 
ὯΝ 9. », ΠῚ ’ 35 ᾿ 7 

οἷον δ᾽ ἔχεις τὸ πρόσωπον, ὦ Θεωρία: 
ἝἭ. Ν » ν " » 

οἷον δὲ πνεῖς, ὡς ἡδὺ κατὰ τῆς καρδίας, 
’ ΄“», ν ΕΜ, κ [2 Π 

γλυκύτατον, ὥσπερ ἀστρατείας καὶ μυροῦυ : 

μῶν οὖν ὅμοιον καὶ γυλίου στρατιωτικοῦ ; 

. ἀπέπτυσ᾽ ἐχϑροῦ φωτὸς ἔχϑιστον πλέκος. 
τοῦ μὲν γὰρ ὄξει κρομμυοξυρεγμίας" 
ταύτης δ᾽ ᾿Οπώρας ὑποδοχῆς; “4πηονυσίων, 

“ . 4 . » οὕτω γὰρ εἰώϑασιν οἱ ἐπιστατοῦν- 
τες ἐπέχειν τὴν ὁρμὴν τῶν ξλκόν- 
των. ὃ. Βτ. δα 1,Υ5. 665. : εἶα 56- 
οὐ α ὑγονὶ. οϑὲ δανευθίαπι 
δαδοτίαμπαϊ, αιιοα 5αθρ8Ὲ δρ. Οο- 
ταϊσ τι ὙΘΟΙΥΥΙΣ, ΠΙΑΧΙΠΙΘ νΘΥῸ ἴπ 
Ῥαρθ 449. 5644. 41} 60 δδᾶδπὶ γ8- 
ἰἰοηθ, αιιᾶ αἰΐα ἃ} 841115 δάνθιθ 18 
γεῦρα (νοϊιὶ μύζέιν, φεύζειν, ὦ- 
ἕειν, ἃ μῦ, φεῦ. ὦ:. οἵ. ψαΙοΙΚ, 
1)᾽αῖγ. Ελασὶρ. Ρ. 30.), ἀ6 φιῦθριι5 
βιιρτα δὰ 991]., ξουπηδειυ νυ απ 
εἰάζω. δυο, εἰάζων, εἶα ἐπικε- 
λεύων. Εὐριπ. Χρυσίππῳ. 

507. Βαν. ὦ εἶ", εἶα, εἴα, εἶα, 
εἶα, εἶα. (508.) ὦ εἶα, εἶα, εἶα, 
εἶα, εἶα πᾶς. «111 ΑἸΤΈΟΥ. 

509, 10, 5αἰτιϊαὶ οχίγαοίαμη Ῥδοθηι 
δ] ιιβαιιθ σομηΐτο5 Ὁπώραν οἱ Θεω- 
ρίαν, πιοΥϑισϊοῖο Πα τι ἂς νϑοῖϊα 
πη 5οθη 81 Ργοαθιιηΐθ8, οἵ, 80Ά4,, 
Εμᾳμ. 1401. 5.: βοτρ. βύτρυς δω- 
ρουμένη. ὦ εὐφραντοποιέ. ἐπεὶ ἐν 
εἰρήνῃ φύονται αἱ ἄμπελοι. οἰκεῖ- 
ον δὲ τοῖς γεωργοῖς καὶ τὰ παρ 
αὐτῶν ἐπίϑετα. μυριάμφορον 
δὲ τίμιον καὶ πολυπληϑῆ. ἢ μυ- 
ρία χεράμια χωρῆσαι δυνάμενον. 
ἄπο δὲ τῶν ληνῶν καὶ πίϑων τῇ 
μεταφορᾷ ἐχρήσατο. Βε.: (ῥῆμα 
μυρ.) νϑυβθιιηι, 4τιὸ 588ι15 δχρυὶ- 
τι ΠΔ, 48 Πἴι15 ν͵η] ργονθηΐξιι5. ἐθπὶ- 
ΡΟΥΘ Ρ8Ο]5 6556 βοϊθαὶ. 7270 πιολιι 
ἐοὰλ 65 ἀδγ, αἀα5 Πυπαογεξαμδογι-: 

᾿ 7μάσεινοτε, Τιολ ἀαπιῖε πὰ ατιίοδοτι 3 
ΔΕΙΒΘΈΟΡΠΙΛΑΝΕΒ |. 

511. ἐἶχον. οἵ. 142., 517. εἴς, 
5.:; ἄξιον τοῦ ἐπαίνου οὐκ εἶχον 
οἴκοι. ἐπαύξησις δὲ τῶν παρελϑον- 
των γχακῶν, εἴ γε μέχρε καὶ τῶν 
τοιούτων ἐστερήται δημάτων. (ἴϊα 
ΕἸ. Οἰγ, Πρυὶ χρήματων.) 

δ14. ο φμᾶαπι δίων οογὰθ δρίγαϑ 
ἡπιέηο ΕἸ. Οἤἢγ. 

516. γυλ. ἀγγεῖον στρατιωτικὸν, 
εἰς ὃ τὰς τροφὰς ἄγονται. φησὶν 
οὖν, οὐ ταὐτὸν ὕδωδεν ὁ γύλιος 
καὶ ἡ Θεωρία. 8. Ζοπαγ. 1. Ρ. 460, 
γϑααῖ! ἀγγεῖον πλεχτὸν ἀπὸ φοινί- 
κων. δρογεαιπ ΨΘΥΛαΕ. 5: 3. 88 
Αοἢ. 1110. γυλιὸς (γύλιοο), σπυρι- 
δῶδες πλέγμα, ἐν ᾧ τὰς τροφὰς 
ἔχοντες οἱ στρατιώται ἐβάδιζον ἐπὶ 
πόλεμον. ΕἸ, Οὔγτ.: πο, ,»ογδῖ ἰϑδιπα 
πλέγμα ὁδοιπορικὸν οΒ]οηρβιπι δὲ 
ΔῊ σιιδι1 Δ 1118 (απ46. ροϑβῖρα 758, 
τπᾶογοβ δὲ οβρίουρσο οοἱϊο ρυδθαΐ- 
τσ5. νοσαί γὐλιαύχενας), π8 οοπι5: 
Ροβίία σουγαιη Ρ ΥΘΏ 7), νοσαΒΡᾶ- 
ἴασαι ὀψοϑήπη στρατιωτική.“. -- 
1. Αὐἤατη., 1. 1... [μδηηδομιί5. Θ 
γυλίῳ 5ιιο ῥτοῦεσυ! γαμεῖ ἅλας ϑυ- 
μίτας, κρόμμυα εἴ ϑρῖον ταρίχου 
σαπροῦ. Ἷ χὰ ἥ 

517. ἐχϑοοῦ φ. τοῦ ὀτρατιὼω- 

τοὺ, αιιοὰ 1 1611 15 6 ΠῚ ΕΧ ρμγδθ- 

σύθθθ0. ψΈΥΡῸ 51π|}1} στρατιωτικοῦ. 
οἵ, ὅορ}, Τυδοπίη, 297., 286., 7885. 

518. τοῦ. τοῦ στρατιώτου. 1η- 

Προ παι πὶ πλέχος 2 νᾶ5.) 5ΡοΥΐᾶ. 

519. νιἱξβοὸ ὁπώρα:, 4ιοὰ ἃ8- 
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520 

ΑΡΙΣ ΤΟ ΦΗ ΝΌΥ͂ΣΝΦ 

αὐλῶν τραγῳδῶν, Σοφοκλέους μελῶν κιχλῶν, 
ἐπυλλίων Εὐριπίδου... 

ΤΡ: κλαύσει ὦρα σὺ, 
ταύτης καταψευδόμενος " οὐ γὰρ ἥδεται 

αὕτη ποιητῇ ῥηματίων δικανικῶν. 
ΧΟ. κιττοῦ, τρυγοίπου, προβατίων βληχωμένων, 

δ2ὅ 
γ᾿ - » ᾿Ὶ ] ᾿ 

κόλπου γυναικῶν διατρεχουσῶν εἰς ἱπνὸν, 
δούλης μεϑυούσης, ἀνατετραμμένου χοὸς, 

Βογγϑὲ ἃ ἔθη ροῦθ νϑύπο, 4πὸ δοῖδ 
δεῖ πᾶθο ἔδβρι]α, 

520. τραγ.ν» ᾿ι. 6. τραγῳδικῶν. 
νὰ Μίδιιῃ. συ. συ. ὃ. 499, 4. νι]- 

8δο: αὐλῶν, τραγωδών, Σοφονκλος 
ους μελῶν. ὧν αὐλῶν το α7 . (η8- 
16 ποτὶ: αὐλῶν, τραγ.) ἐπεὶ καῦ- 
ὅλου μὲν ὁ αὐλὸς ἐν εὐωχίαις 
ἀεὶ καὶ ϑαλίαις ἐξετάξεται" ἐν δὲ 
τοῖς ἱσταμένοις χοροῖς, οὐς συνί-- 
στασὰν οἵ χορηγοὶ διὰ τῶν Ζιονυ- 
σίων, πάντως καὶ αὐλητὰς ἔδει 

προσιένα.. εἴ. ϑορῆ. Τύδοι, 169., 
607. Ονα. Ἑδϑδὶ. 6, 659. σαπέαθαξ 
7απιῖς, οαηϊα] γαῖ εἰρία 1415, Οατι- 
ἑαθαξ πιοφδεῖς εἰδία {ωτιογίδμς. οἵ, 
ἘΓΟΥδὲ.. ΑΥ̓ΤῚ Ρόδῦ» 900, σδαα. "-- 
μελῶν κιχλῶν, εαγπιίτμπι ἐγ ο- 
χίτπ, 1. 6. σαγμϊητι ἔαι ἀπ] οἰ αι 
αιιαῖαὶ διιπὶ ἐπγϊ, ἐπῶν ὄντων κπι- 
χλῶν, αιιοπιδαἀπιοάϊππι 615. κεκρά- 
γμασι δικροῖς δ᾽ίααιιθ. Α]101 αἰχὶξ 
51}}1]18, οἵ, 888., 1006. εαάθηι οοΥ- 
ἀὰ Τρδυυδηΐθβ σα]σαὶ ΡΥ]: μὲ- 
λῶν, κιχλῶν, γὴ8]6. {γα ϊ5. ἱπίου-- 
ΠΧ 5. ΒΟΡΠΟΟΙΣ αἴχιθ Ἐμισὶρταϊ. 
ΡΟ 5ΟΥΘΙ οἰΐαη Πιι]15 οογγθοῖϊο- 
Ὡ15 ἀἀΡο ΘοΠοΙἸαβίθα, 4 51: 
Σοφ. μελῶν. ὅτι ἡδέα τὰ μέλη 
Σοφοκλέους. ϑέασαι δὲ, πῶς τὸν 
μὲν Σοφοκλέα, καὶ τοῖς ὀνόμασιν 
ἐπαίρει, τὸν δὲ ἑ Εὐριπίδην σμικρύ- 
ψει, ἐπ᾿ ἐκείνου μὲν λέγων με- 
λῶν, ἐπὶ τοῦ Εὐριπίδου δὲ ἐπῦ 1- 
λίων. (οἴ, Βι6η.893.) --- κεχλ ὧν; 
εἶδος στρουϑῶν. δοκοῦσι δὲ πρὸς 
τρυφὴν ἐκ τῶν ἄλλων πτηνῶν πε- 
ρισπούδαστοι εἶναι μᾶλλον. ἀεὶ 
δὲ τὸν Σοφοκλέα σεμνολο- 
γ8 ἢ: Παθς Ροβίγεμμᾶ νϑύρα αἱ} 
ἀπροσδιόνυσα 5ιιϊ, ατῷὸἪ σοη ποῖ 
Ἰθϑὶξ Ββοπὶο Σοφ. μελῶν κιχλῶν, 
εν ἐλ πιουδροὶ ἐος ϑοξολίος. δδι- 

ἀεῦ διιθη 6] 150 61 510} 1Π1Π0115.) 1π 
νὴ 6 ΙΒ ΟΟΙΏΡΟΒ1:18,) ρΡοδία: 

Ὅ5Ε:., 570: 
521. ἴζὰ Πῖμά. Πρυΐ πιθηᾶοβθ 

κλαῦσ᾽ ἄρα, νε] ἄρα. ΒΥ. χλαῦσαι 
"ρα σύ. 

29. δὲν. δικανικώτερα τὰ Εὐ- 
ριπίδου, ἔχοντα πεύσεις καὶ ἀπο- 
κρίσεις. ἢ ἐπεὶ τὰ Εὐριπίδεια ἀν- 

τιλογίας πολλὰς ἔχει καὶ δικαξομέ- 
νους εἰσάγει. 5. Επτριάδβ τὲ. Βἃ- 
γἷ5, 905.: ἔπειτα τουτουσὶ λα- 
λεῖν ἐδίδαξα, αΡ1 νἀ. δηπηοῦ. 

δϑά, κιττοῦ, πεάρτδθ, 488 οὐᾶ- 
ἴθυββ Ἰρϑῖίψιιθ οοηνίναπίθθ ΘΟΥΌΠἃ- 

Ῥδῃίιτ. -- τρυγοίπου,, οΟἸΪ νο] 
ΒΘΟΟῚ Υ]ΠΔΥ7117 4τι0 σῖπα ΞΘΟΟΘΠΓΠΥ 
γοϑβ5.: οσέδεοῖρε. εἴ. ῬΙμπέ. 1089. 
π-- προβ. βλ. φὰὰθ Ἰαπὶ ἔπῖο Ρᾶ- 
ΒΟΘΏΪΙΙ 1 ΔΡΎΟ ΑἸτῖοο. 

525. κόλπου γυν. πολλάκις ἐν 
εἰρήνῃ ὑπὸ κόλπους ἐπρο αος τι, 
καὶ ἀδεῶς εἰς τοὺς ἀγροὺς ἐξέρ- 
χονται καὶ ἀνθολογοῦσιν. ἀντὶ τοῦ 
εἰπεῖν δὲ εἰς ἀγρ ὃν, εἶπεν εἰς 
ἐπνόν. ἱπνὸς δὲ, ὃ ἡμεῖς καμίνι- 
ον καλοῦμεν. 8. ἐπνὸν, ἴατγ- 
τισὶ ΒΔ] ΠΘΑΥ 11. (ΔΙ πια ἐξ ἱπῆνα 
796.) εἰρη ποδηΐαῦ οἷα ἀοπιο- 
βιῖοα ἔοι πᾶσιπι, 4π86 ἄππὶ 0ΡὉ- 
διιηξ, 16 5101 χυϊάθηι 1ρ515 ἀδβιηΐ, 
ουγτίοαϊο ἐπ βίπιι δαξθυθπίοβ 1: 
Θϑπδη1: “ΠΟ πἶδπὶ Ροΐαγθ ΤΠ ΘΥ νἱ- 
γῸ5. ΠΟΗ ἀδθοοί. Β.: Ββοορὶξ εἰς 
ἀγρὸν ε αν. Ιπνϑύῃ., δὲ νἱ ἀθει 
ΔηΔ αϊίι5. άπ αἀπρ]6χ ξιιῖ556 βοσῖ- 
Ρίατα. σογίθ 1Ππι4 ππὸ πο ΘΧ ἴπ- 
ξουϊουίθιις. (541.) τοίσϑμλ ροϊεϊέ, 
(φιοὰ ΡαλαθαΣ Βγ.) οἴο.: 

520. χοὸς ϑι1ά, Ἡς ν. ΠΡΥῚ πλθπ- 
ἄοβε χοώς. ἀνατι χοῶς. ἀνακαλυ- 
φϑέντος εἰς γῆν, ὡς οἱ ἐν τοῖς πό- 
τοις σφαλλόμενοι εἰωϑασι ποιεῖν. ὃ. 
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ἄλλων τε πολλῶν κἀγαϑῶν. 
ΕΡ. ἴϑει νυν, ἄϑρει, 

οἷον πρὸς ἀλλήλας λαλοῦσιν αἷ πόλεις 
διαλλαγεῖσαι καὶ γελῶσιν ἄσμεναι, 

580 καὶ ταῦτα δαιμονίως ὑπωπιασμέναι 
ἁπαξάπασαι, καὶ κυάϑοις προσκείμεναι. 

Φ Ὁ τὸ 
Α τ ,ὔ - γ᾿ ,ὔ 

καὶ τῶνδε τοίνυν τῶν ϑεωμένων σκόπει 

τὰ πρόσωφ᾽, ἵνα γνῷς τὲς τέχνας. 
[ΕΝ αἰβοῖ τάλας, 

ἐκεινονὶ γοῦν τὸν λοφοποιὸν οὐχ ὁρᾷς 

589 
,»"» 4 Ὁ ΄, 6 , " ΄ -»" 

τίλλονθ᾽ ἑαυτὸν; ὁ δέ γε τὰς σμινύας ποιῶν 

χατέπαρδεν ἄρτι τοῦ ξιφουργοῦ ᾿κεινουΐ. 

1.) 
ἰν ἊΝ ἊΝ δ. 9 ι - 8 Ω᾽ 

ὁ δὲ δρεπανουργὸς οὐχ ὁρᾷς ὡς ἥδεται, 

καὶ τὸν δορυξὸν οἷον ἐσκιμάλισεν ; 
ΕΡ. 

540 ΤΡ. 

ἴϑι νυν, ἄνειπε τοὺς γεωργοὺς ἀπιέναι. 
ἀκούετε, λεώ" τοὺς γεωργοὺς ἀπιέναι, 
τὰ γεωργικὰ σχεύη λαβόντας, εἰς ἀγρὸν 

590. ὑὕπωπ. σφοδρῶς πληγεῖσαι 
ὑπὸ τοῦ πολέμου, παρὰ τὰ ὑπώ- 
πια, ἃ εἶσιν ἐκκαύματα (ἔασε, ἐγ- 
καύματα) ὄψεων καὶ κρούσματα, 
ἅπερ κορδύλας φασίν. ϑ, 

531. κυάϑο ες. τοῖς γὰρ χαλκοῖς 
ὀξυβάφοις τὰ ὑπώπια ἀνατρίβον- 
τες ἀφανὴ ποιοῦσι. τοιούτοις γὰρ 
τοὺς ἐκ τῶν πληγῶν ἐθεράπευον 
μώλωπας. 8. Ογαῖπος. σ41144 ἢπη- 
Ρ]εῖος (οι συγ Τ118 6 50] ηΣ νΟΟΔΥ]) 
δἀμηονερθαηΐ 6] 5 ΠΊ0 6] {πΠΊ ΟΥ̓ ι15, 
πὸ ἀδειπηθβϑοθσθηξ, οἵ, 1,γ5. 445. 
Ἐπχ Βε. 

538. ἵνα γνη ᾧς. ἵνα διαγνῷς καὶ 
διακρίνῃς ἐκ τοῦ ἱλαροὺς εἶναι καὶ 
κατηφεῖς, ποίαν τις αὐτῶν τέχνην 
μεταχειρίξεται. οὗ μὲν γὰρ τὰ πο- 
λεμικὰ ἀσκοῦντες ἀχϑόμενοι τοῖς 
παροῦσι, καὶ ὅτι ἀργοὶ ἔσονται, 
στυγνοί εἰσι καὶ κατηφεῖς, οἱ δὲ 
τὰ εἰρηνικὰ ἱλαροί. -ς 

585. τ 1. ξαυτόν. τίλλειν ξαυ - 
τὸν λέγεται τὸ τῶν ἑαυτοῦ τριχῶν 
ἐπιλαμβάνεσθαι καὶ σπαράττειν τὰς 
κόμας. --α ὃ. --- Τίπι. ἰθχ, Ρ]δΐῖ. : 
σμινύην οἱ μὲν δίκελλαν, οἱ δὲ 
ἀξίνην καλοῦσιν. οἴ. ΗδΥ]655. δὰ 
ΝΡ. 1476., Θομη δ δου. ἴῃ ἰθχ. ον 
ἢν ν, ἰἴξοποδ, Παοξοπι 

586. κατέπαρδεν. οἵ, ῬΙαΐ, 
618. Ηόχαι. δαὶ. 1, 9, 69. νὴ ἔμ 
Ομγεῖς ἁμααφθὶς ορρθάετο 3 1θῖ ῬοΥ- 
ῬὮΥΥ.: ΟΡΡΘάδΥΘ., δοχι θηπῆ 6 7.6. Ε05 
ας τοίΐβίοτθ5 δογιέπι αογίαθγθ. -- 
ΡΥ κεινουΐ, χφιοα δρπουγοῦ Ὁ 
πο ΟΟπιϊσογιπ). νἱα; ΕἸ πι5]. δὰ 
Επγὶρ. Μεᾶ. 88. τϑοὶθ βου ρϑοσπηϊ 
᾿κεινουΐ, 

538. ἐσκ ἐμ. τῷ μέσῳ δακτύλῳ 
συναρμόσας τὸν μέγαν καὶ πλήξας 
ἐφυβοίξει. ἢ κατεδακτύλισε, --- 5. 
σκιμαλίζειν Ὠΐο 65: καταδακτυλίξειν 
εἰ ἐφυβρίζειν, 1, 6. σομίπηη 6 11056 
ἰσυϊάθσθ οὐ ἴῃ σοπίθηχξιμι αἱρῖ- 
ἴππὶ τηϑαϊαπι οβἴθηθθγα, ααΐ πη α- 
τλΐβ ντϊσο ΘΧῚσ ἘΠ. ΠΥ, ᾿ιά 84}116Ὸ 
Ἰαϊοιίσπιο αἰοϊίαγ μαΐγο ἰα Μριιθ. 
Ἐχ Τί. Ομ», ΝοΞ5.: ὕπα ἄδπι 1ΠΜατι- 
χοπϑομα[ογ,) τρὶθ ὁτ ἄθπι ποληπ]π- 
βότίθ9 

589. ἀνειπεῖν ρΥορΥΐπι οϑὲ ρυδθ- 
σοπΐ)ις. 8114 ἰὰΔ Ργοοϊα πα 1118. 
νι, Πρηϊοβίῃ. ἀθ ον, ἔ. 1. Ρ. 
244. Τοίοιε. 

510. ἀκ. λΔ:εῴ. ἴογπιι]ᾶ. ΡΥδθοο- 
Πιη, ἦθ 4πὸ ΡΥδΘΙοΥ 1105 π|0- 
παΐς Β ΘΗ]. Οριιβο. ΡΒ1|ΟΙ. Ῥ: 201. 
οα. Τῖρ5. τοὺς γ. ἀπιέναι. ἴπ- 

1611. κελεύω. νἱά. Β. δὰ Αοι. 448. 
ΠΣ 
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- ’ ᾽ »ἤ , ν Κ᾽ 3 ᾿ 
ὡς τάχιστ᾽, ἄνευ δορατίου καὶ ξίφους κἀκοντίου 

Ἐξ ἘπῈ 

ὡς ἅπαντ᾽ ἤδη ᾽στὶ μεστὰ τἀνϑ δ᾽ εἰρήνης σαπρᾶς. 
ἀλλὰ πᾶς χώρει πρὸς ἔργον εἰς ἀγρὸν παιωνίδας. 

δ45 ΧΟ. ὦ ποϑεινὴ τοῖς δικαίοις καὶ γεωργοῖς ἡμέρα, 
,ὕὔ ΄ 3 Ν »" ,, Ν 5 Γ 

ἄσμενός σ᾽ ἰδὼν προσειπεῖν βούλομαι τὰς ἀμπέλους" 
τάς τε συκᾶς. ἃς ἐγὼ ̓ φύτευον ὧν νεώτερος, 

ἀσπάσασϑαι ϑυμὸς ἡμῖν ἐστι πολλοστῷ χρόνῳ. 

ΤΡ. νῦν μὲν οὖν, ὦνδρες, προσευξώμεσθα πρῶτον τῇ 

550 

Ὡεῶ, 
Ἵ 

ἥπερ ἡμῶν τοὺς λόφους ἀφεῖλε καὶ τὰς Γοργόνας" 
εἶθ᾽ ὅπως λιταργιοῦμεν οἴκαδ᾽ ἐς τὰ χωρία, 
ἐμπολήσαντές τι χρηστὸν εἰς ἀγρὸν ταρίχιον. 

ΕΡ. ὦ Πόσειδον, ὡς χαλὸν τὸ στῖφος αὐτῶν φαίνεται, 

χαὶ πυκνὸν καὶ γοργὸν, ὥσπερ μᾶζα καὶ πανδαισία ! 

548, σαπρ ὥς. παλαιᾶς καὶ ἀρ-- 
χαίας»γ ἴπαμ 8, νὶχ δα σποουῦ, πὸ 
Βομληΐ Ἀσ5Θμ 8 γ). απ] παβ ματι 
σαπρὸς ἴῃ Βοπδηι ρϑγίθῃι βοοοθ- 
Ρὕιπι ΤΘΡΘΥΘΥΊΠΙ. νιὰ6 ῬΊιΐῦ. 919. 
(ἀρχαῖον καὶ σαπρὸν), 598. 809. 
οἴο. φιοαδὶ Ἰρίταν μοο ἀραὶ! Αυϊθῖι, 
γΐγο Ἰοσαΐιι5. δϑὶ, πθο, τί ἐπι τ 
4Υ6 Συς, οἴιπὶ ῬΟΥΒΘμδππ Ἔχὶ- 
5.1] ΠΊΆΥΘΠῚ εἰρήνης ἁβρᾶς (εἰρήνης 
σαβρᾶς, εἰρήνης σαπρᾶς). β εἱ π 
1) ΟΠ 1 8 ὯΙ Π]]ΒΟΘΥΙ ἀσομΐ Βαϑβί. 
Αρρεμπᾶ. δὰ Ερ]βὶ. οὐἱῖ. Ρ.. 28. οἵ, 
Επγῖρ. ΗΕ]. 1385. δρίθ ὕὰχ ἁβρὰ 
ΟΡΡοιΐμαγ ΒΟ]Ϊο τῷ δεινῷ, τῷ τα- 
λαυροίυνῷ; (241.) 

544. παιων. εὐξάμενος τοῖς 
8 ἀπὲ ὁμολογήσας χάριν. παιὼν 
(Ξειι παιὰν) γάρ ἐστιν ὕμνος εὐχα- 
ριστήριος. 5. ὅόρῃ, Οδα. Ἀ. 180. 
παιὰν δὲ λάμπει στον ὀεσσά τε γῦ-- 
ρυς ὅμαυλος. ἈΡῚ 501 01.: λέγεται 
(ὁ παιὰν) πρὸς ἀποτροπὴν τῶν κα- 
κῶν. εἷς. 1014. 5.,. Ελιχὶρ. ΑἸο. 411., 
ΒΙοηνῖ. δὰ ΘΒ Υ], ϑερῖ. δὰ ῬῊ, 
692. 51055.,) οἵ ἘΠΠ15]1. δὰ Αομαγη. 
1220... 41 «τὰ ἀ6 σϑιιδᾶ [1511}}} 
ξογπιδδ παιὰν Δο]παϊσοῦ ἃ Οομηλ]-- 
οἶδ, Ράγπηὶ ἴ 6 }]16ο. 

δά45. οἱ γεωργοὶ ταῦτά φασι πει- 
σϑέντες τῷ κηρύγματι. Θ᾽ Ὡς τῷ 
ἡμέρα ποϑ. καὶ γεωργ. τοῖς δικ. 

ἄθ ΔΘΥ ΘΟ] ΔΥτιτ Ιϑπα!ριι5. οἵ, 190., 
408. 5644. καὶ γ.ν δέϊαπι ἀρτίοοἑίδ, 
πὶ 1111|5, 4πὸ5 πομιίηαν 585, εἔ 
597. 

547. ἃς -- νεώτερος. περι- 
σπούδαστα “γὰρ πᾶς ἡγεῖται ἅπερ 
ἂν αὐτὸς ἐργάσηται. δεὰ τούτου 
δὲ τὸν πολὺν τοῦ πολέμου χρόνον 
δηλοῖ, ὅτι νεώτερος ὧν ἐφύτευε 
σὕῦκας; ἃς οὐκ εἶδε γηράσας. καὶ 
οὐκ ἀρκεσϑεὶς τούτῳ ἐπήγαγε πολ- 
λ ὦ (πολλοστῷ) χρόνῳ. 8. 

'ρΡάβϑ, ἴϊὰ πιᾶΥρο δβαἀΐε. Βαβὶ], ἃ. 
1552., ΒΘ. Βγ. Ἰνοση, Π1ηά, ρυ]- 
1186 8 ἡμῖν γὰρ ἐπὶ πολλ. χρ. 

550. τὰς 0 9γ. Τιᾶπιδοῃ]. οἔ. 
4ρ4. 8.: πᾶν σκεῦος ἁρμόξον ἐν 
πολέμῳ. 

551: εἶ, ὃς 2ετ. εἶτα μετὰ τὸ 
εὔξασϑαι τῇ ϑεῷ συντόμως δρα- 
μούμεϑα. παρὰ τὸ λίαν ἀργόν. (Ὁ) 
5. ὅπως λιτ. νὰ. ΜαμΠ. ρου. συ. 
ὃ. 590, 4. λιταργίξειν Ἡδσυοῃϊο 
να]οῦ τροχάζειν, Ῥμοῖϊο Ρ. 166. 
τρέχειν. οἵ. ΕἸ. Ομγ. δὲ Β. οχωρία 
διιηΐ Ρτδθαΐϑ, ν11186.᾿ς Β. 

ΟΥΤΩΣ ἐμπολ. οἵ. 438. 
554. γοργὸν, αἰαογο; Ῥγοπιέιεπι, 

απϊπιοϑίεπ. ὃ.: καὶ γοργόν. ἐπεὶ 
διὰ χρόνου ἐξιόντες ἔσπευδον. μᾶ- 
ξα καὶ πὰν ὃ. πανδαισία ἡ δαψι- 
λὴς καὶ παντοία εὐωχία. μᾶ ξα δέ 

Ι 

᾿ 
᾿ 
: 
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νὴ 4 ἡ γὼρ σφῦρα λαμπρὸν ἦν ἀρ᾽ ἐξωπλισμένη, 
αἵ τε ϑρίνακες διαστίλβουσί πρὸς τὸν ἥλιον. 
ἢ καλῶς αὐτῶν ἀπαλλάξειεν ἂν μετόρχιον" 
ὥστ᾽ ἔγωγ᾽ ἤδη ᾽πιϑθυμῶ καὐτὸς ἐλθεῖν εἰς ἀγρὸν, 
χαὶ τριαινοῦν τῇ δικέλλῃ διὰ χοόνου τὸ γήδιον. 

δ60 

ἐστιν ὁ στρυφνὸς ἄρτος. --- (8 
ἢοοα νὶαθ 1. οδίθυμμι 116 ]]Πρσὰ5 νὸ- 
}ῖηι πυλνὸν, ὥσπερ μᾶζα: γοργὸν, 
ὥσπερ πανδαισία. πανδαισίαν ἸρΞαπ 
τἱάϊοιϊο ἀϊοὶς γοργὸν, 8]ΔογῈπι, 
«αομΐθιη δἰδοῦθβ δὰ ρα] μα ππὶ 
6556 Ξοϊϑηΐ ποιιῖηθβ, ΒΡ] δι ΡΟΘη. 
898. αὲ 8ἱ αὐ ργαπάϊωπι τη ἐπ 65 
εἰοπιὶ συοϑ αἰχίδδοπι ἀμοογθ, 7 {ποο-- 
χγϑεῖδ οὐγροπὶ ομζϑὶς υδὲ οἰωαναζοζεπηι 
Ῥχαάιι. 

555. βθαιι. σφῦρα Ὠἰπᾶ. νυ]δοὸ 
σφύρα οἰαπάϊοδθη!ϊα νοῦβι, λαὰμ- 
πρὸν, λαμπρώς. ἣν αϊοΐθμι τ 
ἀπέπτυσα 517. εἴο. υ)α δοῖπι Ζει5, 
ἄότιτι Πεγροτιιδέθε ἰδὲ (ον δολίαροὶ 
εἰατιξοτιαλιοῖ!. 8..: νοῆσαι δεῖ τὸν 
Χορὸν σφύραν ἔχοντα, αἷς βω- 
λοκοποῦσι, καὶ ϑρίναπας;, καὶ 

΄ » ᾿ Ν 3 τ ν 
σχεύη ἀλλὰ γεωργικὰ, δὲ ὧν τὰς 
βώλους τῆς γῆς ἔμελλον ϑραύσειν. 
χοὴ πιο Ρουιθῦ, σοα 4} 4110 
αἀαϊίαπι Ἰορίτιν, ϑρίναπες» τὰ 
πιτύα, ἐργαλεῖον, ᾧ ἀποχωρίζουσι 
τῶν σπερμάτων τὰ ἄχυρα οἴο., εἰδὶ 
1άδπὶ οδηΐαην 81.114, οὐ Ζομδυ. 2, 
1052. τϑοῖρ Βυ.: --τ αι15. ἔαπαο 
διαῖνὶς δῖ νἹαϊῦ ἀπ αιιαπὶ ἔμ] σοιι- 
ἴα νΘη 1] Ά ΡΥ 2 {πιπὴ αιιῖβ ν ΘΏ 1] Δ ὈΥῚ 
τιϑδ5 δὰ νἱλτιπι οὐ Ποιιαι σ0η56- 
τϑιάοχιηι ΟΥ̓ 652 ὥρίναχκες 5ιιηΐ 
τρίαιναι, ἐχιάφτιίο5 ταδίσὶ, 560 ἐ{- 
ξοποδ, ἰάθηι ἴοσθ αποὰ δίκελλαι. 
χοχ τριαινοῦν τῇ δικέλλῃ. να. ΗἨ6- 
δύο, ἴω ϑρίναξ. τριαινοῦν οΞὶ 
Ζεγγαπι ὑθγίογθ, τὸ ἄνω κάτω ποι- 
εἴν. ῬΥὸ αἴγμθγε., θυθγίθ7θ.γ). ΥἹΙΌΟΥ 
Ἐπιγρ. Βασοῖ, 806,“ 
, 9551. μετάρχιον τὸ μεταξὺ τῶν 
ὄρχωῶν. ὕρχοι δὲ καλοῦνται τὰ μέσα 
τῶν ἑλαιῶν καὶ τῶν ἀμπέλων. --- 
5. τπηοποῖ ΕἸ, Ομγ,, 14 5ραΐζμηι εἷνθ 
1πιθγν! πὶ ἸΏΛΟΥ ν]165 οὐ! Π8 188 
Οἶθαβ, δ] Ἰαβσᾷιθ ἄΥΡΟΥΘ5, ἰμΐθι αιιὰϑ 

ἀλλ ἀναμνησϑέντες, ὦνδρες, τῆς διαίτης τῆς πα- 
λαιᾶς, ι, τ. προῳδ. 

ξουηθηΐθηι ἔδοίθθϑηΐ, ἐπ λεχογαιίπίωπι 
νοσατ ἃ ΟΟ]ιΠ1611α, ἐθ Β. Β. 8, 
18, 3.; 4ι|ὸ τπιοᾶο δ χιιν, 8, 1. εξ 
ΑἸ11 αἰχουῖς ἀεέογοο πιῆ: Ὑὰα 
ὔρχους εἶνε ὀρχάτους 6556 οταϊπεβ 
ἴῃ αιϊποπποθαι αἱρθβϑίοβ, παρὰ τὸ 
ἔρχεσϑαέ δ αὐτῶν τὰς τάξεις τῶν 
φυτῶν. (ἴὰ ϑδιίᾶάα5: 5εα ν]ά. 
Βομηρίαάου. Ιθχ. σύ. ν. ὄρχος.) Β. 
βδϑοιπάϊπὶι Β οἰ : Ἤοο να]: 
ΡΓοΐδοιο ὕϑπθ αὖ ἴΐς αἰδοφίίεε, αὖ ε-- 
δίἐ, ἱπιργογαιίτιίμε, 1. 6. θ6πα οἷι- 
ταραπῦ (ϑρίνακες 15:86) ΑΡΥῚ, οοὰ- 
511] 0 611}. . 

559. γήδιον ὑποκοριστικῶς ἀν- 
τὶ τοῦ τὴν γῆν. --- ὃ. 

560. εθ44. μᾶθα νπ]σοὸ ἴῃ αἰπι6- 
ἰτοβ Ἰσόρῃ, δοαὶ., πππΠὶ Θ᾽ βτηο αἱ 
ταοποπιρίχαμι, εἴ αἰμπιοίσιιηι οδῖ. 
ἴηι Ππ6, αἰνῖϑα Ἰθριιμίτν, Π6Ὸ 1Π0 
τποῦο: οἷηλ ἴδοιϊθ 1π16] Πρ τα, 
ἀβϑασσθηΐοπὶ ΟΥΑΙ Ομ Θ 8 ἰσοοδμᾶ- 
1015. ἰ. σαὶ. δα β'ηλῖ]θ5 δοαία!θοῖι- 
505, βΎδν ββιπλιπὶ ΠΊΘΙΥὶ ΘΘΏΙ15, 
Ῥτορτϑαάϊ γυροίλι5 απᾶπι δα ἀϊπιθ- 
ἰγοβ, [ἰθγδ8 1105 οἵ σνεϊαῦὶ πα ]ρτι- 
ἅος, πιούθ Απδούθομβ (ν1, Ο δἱ5- 
ἴον. δὰ Ἠορμδοβῖ, ρ. 3961.).. μιὶς 
δοοραϊε, «ρα ἰδία σα! ]οπ6 γΘΥθ8 

τῆς ἰωνιᾶς τε τῆς πρὸς 
Ῥϑοι]αγοῖν νϑυβιιη οἱ οιιης, Πηϊ- 
πὶ ΡΥδθροβι οηθ. {π|86 86 δΥίϊ- 
οὐ απι, 41ὸ 5θηθη85 γψούϑβιις ἴη- 
οἷριε, σχϑίθσθμα οϑὲ; αποα ἀπ 
ΥἸ551 λα]. αἀθηαιιθ ΠΘΠπΊ0 Ππιο- ὲ ν : Σ ᾽ 
αἰϊας5 ἀμί τανου, 4αΐὰ νοΥρα ἀν- 
τὶ τούτων --- προσείπατε σομ)ιη- 
ϑομᾶα δἰ πὰ πηι ἱ. Ἐ, ο.9 αΣ 
ἕαοίαπι νιάδηλι5 ἴθ αν. 418 
ἀρ βδίσηα δϑὺ οἱ αιιβι]α Ππ})τ5 προώ- 
δοῦ. 5ἷς οὐΐαιι ᾿πἶτα 6239, 5644. εἴ 
ἃΡ. ϑορμβοοίθηι οἱ Τυαρίοος. σύϑθ- 
605, ἴζθιν Τα ϊπογιηι Ροδίας 566- 
ΠῖοοΒ., ΠΟ δΘμ16ὶ χαϑυϊιθηαος 66- 
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ἣν παρεῖχ αὕτη ποϑ᾽ ἡμῖν, τῶν τε παλασίων ἐκείνων, 
τῶν τε σύχων, τῶν τε μύρτων, τῆς τρυγός τε τῆς 

γλυκείας, 
τῆς ἰωνιᾶς τε τῆς πρὸς τῷ φρέατι, τῶν τ᾽ ἐλαῶν, 
ὧν ποϑοῦμεν, Ἐ- 

565 ἀντὶ τούτων τήνδε νυνὶ τὴν ϑεὸν προσείπατε ! ἰ.1. ο. 
ΧΟ 

56 υἱάϊ οοἴοπδτίος ἰγοοπαΐσος, νι ἄθ 
800}. ΕἸ. 
Οδα: “ὍΟΙ; 1140.;. [1571.., 'ἜΙΔΙΣ. 
ΑἸΡἢ. 4, 5644.» Τογθηῖ. Απάγ. 
Ὁ 1, 7. εἴα. ἐμφατικὸν Ππὰ ὧν 
ποϑοῦμεν Ὠϊπα. 4οαιι8. ΡΥΟΡΥΙΟ 
νϑύϑιι θχὶα], --- Πα θ 6ῖ δυΐθπι ΤῪΥ- 
ϑαθὰς δουϊοοΐασυιιπι ΟΠΟΥπι σγα- 
1145 ἃβρεῦθ Ῥδοὶ, 4π86 ἰοὺ 608 
Ῥοπῖβ ΟἹϊπι σα] αν ουδ, ΧΌΟΥΙ πὶ 
αὖ Ἶᾶπὶ ἄδπιιο μϑυιοῖροβ Παπὶ 
ορίαΐ, 

561. παλασ. τῶν πεπατημένων 
ἐσχάδων. τινὲς δὲτον παλάϑων 
(πιὸ παλαϑίων). παλάϑη δὲ εἶδος 
βοτάνης. 8.: -τ ἩΘΞΥΟΗΠ. : πλασία 
(ΞοΥ]}. παλάσια), τὰ συγκεκομμένα 
σὔκα. καὶ διὰ τοῦ ΄ πλάϑια (5.110. 
παλάϑια) καὶ παλάϑη. ΡΒοΐ. : πα- 
λάσια. τὰ συγπεκομιιένα σῦκα. -- 
εἰσὶ δὲ ἐξ ἰσχάδων 1) σύκων πεκομ- 
μένοι βώλοι πλινϑοειδεῖς. 5 τ. 
γοβξ.: 7θπὸῦ ἤδειροραίίεοτε Ζ εἰκξ- 
Μῆμοελε. (Ὁ) 

562. πο 58οιιπι τρὺξ οϑὶ ἴδοχ 
νἱπὶ οἱ δι] 5᾽βἔθη τα (Θταθοὶ ὑπο- 
στάϑμην ν6] ὑπόστασιν νΟΟΔ}1), 
50 οὐΐδηι ΠΟνΊΠῚ Πππ5ῖ1η1,), απὸ 
ληνοῦ ἀδιήϑητον., τη αι Ηδδγ 6ἢ., 
τὸ ἢ. 1. τϑοῖθ διιΐθῃ ΟἷἹΠΊ ὙἱηΠ0Ὸ 
Ἰπηρὶς ἤοιιθ: πᾶτὰ Ποιιατι ἰαηΐα 
ΤΟ ἀραὶ νεῖξ. σοτητηθηάαιϊο., τὶ 
δϑοοιπαιι ἃ νἱΐθ Ἰοσιιπὶ ΟὈἐἸπιι6-- 
Υἱῖ. οὐ ππϑυϊῖο Ηἱρρομπὰχ ΟἸΧΘΥΙ 
συκῆν μέλαιναν ἀμπέλου κασιγνή-- 
τὴν οἷο. Εἰ. Οὐτ. 
568. ἑωνιὰ λέγεται ἡ φυτεία τῶν 

ἴων, ὡς καὶ τῶν ῥόδων ῥδοδωνιὰ, 
ὅπου τὼ δύδα φύεται. (Βίξοα «αα]- 
τὰν ἰρχύϊιη κρινωνιὰ εχ ΠΘΒΥ ΟΠ, 

χαῖρε, χαῖρ᾽, ὦ φιλτάτη ! 
ὡς ἀσμένοισιν ἡμὶν ἤλϑες. 
σῷ γὰρ ἐδάμημεν πόϑῳ, 
δαιμόνια βουλύμενοι εἰς ἀγρὸν ἀνερπύσαι, 

1910., Οεᾶ. ΕΒ. 681.,, ἄ 

ἰ, ἃ. ο. ἀνομοιόστρ. 
1 ἀμ: 
Εν ο: 

Ῥϑο. 1. 

Ξυϊα, οἱ ΤΒΘορπτ. ΤΗΣ ΠΕΡῚ 6.) 
ἄνϑος δὲ τὸ ἴον διάφορον μορφὴν 
ἔχον" ἃ «μὲν γὰρ αὐτῶν ἐστι πορ- 
φυρῶ, ἃ δὲ λευκὰ, ἃ δὲ μέλανα. 
καὶ ἐν τούτῳ τῶν ἴων (ν 61 βοῦθ. 
τὸ τῶν ἴων; γ6] τὸ ἴον) ϑαυμα- 
στόν ἐστιν, ὅτι τῇ ποικιλίᾳ τῆς 
ὄψεως αὐτὰ καϑ' ἑαυτὰ δύναται 
λειμῶνα πληροῦν. 8. ΕῚ, ΟἾγ.: -- 
αἰχὶὶ Ὑιίγρ, (Οθοτρ. 4, 839.) ἐγγὶ- 
διιισιψι δίθατιέ ΠΩΣ 7οπέεπι. 
ΘΧΡΥΘΘΘΙΠΊ ΘΧ ἢΠ15 Αὐδίορῃδϑη]δβ: 
πηι τὸ φρέαρ Ζοχιέοιπ 6558 ἔδοῖ!θ 
ΟΥ̓Θάο οἵἷιπὶ ΟΥ̓ΑΠΙΠπιϑέϊοῖ5 οἷο, ο, 
ῬΙαΐ. 806. οἱ ἀ6 νἱο]ῖς Β᾽Π]ΠΘΥΡ ΘΟ ΚΙ 
ΕἸοΥ. οἷ885. Ρ. 45. βθαι. -- 8ϑ.: 
τῶν τ᾽ ἕλ. οἰΐναρ, ΄ιι86 Μίπουνϑθ 
βδοτα δαὶ, Δἰοα ξεουϑοιββίηγα, αὖ 
ποῖιππι οϑὶ, 

δ64. ὧν, φμοχιίτε ΟΥ̓Δ ΉτιΠ, (186 
ΟΟΠΙΠΘΠΊΟΥΔΨΊ, 

566. σαπιϊο ἴπ ΠΟΠΟΥΘΠῚ Ῥδοῖϑ. 
-Ξ ρεγροζδηι 1υτὶ φίλταϑ᾽, ὡς 
ἀσμένοισιν εἰς, 8. φίλτατε Ῥ͵ο 
φιλτάτη- 

567. ἀσμ. ἡμὶν, πορὲς νοϊογιἐϊ- 
Ρωδ.9 ϑΘχορέαΐξα ποδί5. δομξεττὶ Ἶ1- 
Ροὲ ΒΒ. ΘΌΡΙ, ΤΎΔΟΝ, 18. «ἡ ουπλι-- 
18πὶ ἀσμένοις ἡμῖν ἤλϑες 1π|πϊγϑηξ 
ὙΥΥΕΙΘΩ ΒΆΘΗ, Ἐριϑῖ. ΟΠ Ρ. “Οἷς 
56 4π. Ρ. 947. 6εα, Θομδ ἢ, δὲ Ῥούϑβοι. 
δα Επτὶρ. Ῥποθη. 1061. Β. ν]ᾶθ 
οἰίαπι ὅορῇῆ. ΡὮ1. 9251. εἴ, πιο- 
ῃρηΐθ ΠΡΥ.. Αρθβομγὶ!. Ρχόμα: 29. 

568. ἐδάμημεν πόϑῳ, πὶ 
ϑεομανεῖ λύαση δαμεὶς Ἐλιτρ. ΟΥ. 
817.. κόπῳ δαμέντες ἈΠ 65. 794. εἰς. 

560. Ῥεηθ Πῖμα. δαϊαῖς δαιμόνια, 
1. 6. δαιμονίως (οἵ. 580., Ρ]πε,. 670.) 
Ῥτο ἰμβιιῖσο δαίμονα; 4ποὰ μαρθπῖ 
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ἦσϑα γὰρ τὸ μέγιστον ἡμῖν κέρδος, ὦ ποϑουμένη 
ον φα δ  ν, δἰ: “ἢ. “ἃ... 0. 

πᾶσιν, ὁπόσοι γεωργὸν βίον ἐτρίβομεν" Ῥᾶο. 1. 
μόνη γὰρ ἡμᾶς ὠφέλεις. 1. 
πολλὰ γὰρ ἐπάσχομεν πρίν ποτ᾽ ἐπὶ σοῦ γλυκέα, Ῥαε. 1. 

κἀδάπανα, καὶ φίλα. Ῥᾶο. 4. ΑΕ. 8, 88. 
τοῖς ἀγροίκοισιν γὰρ ἦσϑα χίδρα καὶ σωτηρία, ἰ. 1. ο. 

ὥστε σὲ τά τ᾽ ἀμπέλια, καὶ τὰ νέα συκίδια, Ῥαδ. 1. 
τἄλλα 8’ ὅσσ᾽ ἐστὶ φυτὰ, Ρᾶδ. ἃ. 
προσγελάσεται λαβόντ᾽ ἄσμενα. Ῥᾶδ. ἐν, 
ἀλλὰ ποῦ ποτ᾽ ἦν ἀφ᾽ ἡμῶν τὸν πολὺν τοῦτον χρύό- 

ΠΠΡυ]. Ῥτδθίοσθα ὨΪΠ1] απ ται ἀτιτη 
αδὲ. ὅν: ᾿άνερπύ σαι. ἀπελὺ εἰν. 
ἰδίως δὲ ἕρπειν, τὸ τῇ γαστρὶ εἰλεῖ- 
σϑαι. ὅϑεν καὶ ἑρπετόν. 

570. ποι ἀδβιιηῦ τηθίσα 6] 115π|Ὸ- 
ΟἹ εαϑυμαχγίθία ἀρὰ πὸβ ροδίδβ, 
«ιογαπι τηθίσοτιπι απαθάδμι το- 
Οϑηβιιϊΐ 1 1Π 6106. π]ΘΊΎ]60 ϑορπο- 
ΟΙἷ5 ΠΌΡΟΣ ΡΌΒ]1Οαι1, {πᾶ γ6 ΠΟ 
εδῇ αἰιοα βουϊρδπιιβ, 1ᾳ αποά ΕἸ, 
ΟΠ Υδιίθηο δ᾽ Πσααθ μοι, ἰτγο- 
σμϑϊουι οἸτγι ἀμ ΕἾθτι8 Ῥοδῖδθ, 
ἦσϑα γὰρ μέγιστον εἴς. --- 5. : ἐπεὶ 
ἡ εἰρήνη πλείω πάντων τοῖς γεωρ- 
γοῖς συμφέρει. 

57:1. οοαα, Ὠ]ΘΙΥΟ Π11}10 γεῶώργε- 
κόν, γεωργὸν εἰ οἰ θβσϑῃβ δβὲ (να 6 
520.), εὐ 1ᾶ, 4110 βαβθρῖιβ ἴσο τἰϑὰ0- 
Ῥαΐιι5 γϑϑ τ ν νούβιιβ ρα ΘΟ 8. 
ΤΠ ΘΥΡΥΘ 15 δϑὶ γεωργικόν. --α βίον 
ἐτρ. οἵ. ΡΙαΐ. 592. 

512. μόνη, 5οἰα, ᾿, 6. ἱπργ]- 
ταῖς, 500}. Οεα. Β. 988. ᾧἢ Ταλη- 
ϑὲς ἐμπέφυκεν ἀνϑρώπων μόνῳ. 
οὗ, 714., Απιρ, 763... Ο 6, (]. 9927. 
πῤῥεαϊδιθ Ἀπᾶν, 5; {3 9. ; δοίμϑ. 65) 
“μοπι αἰϊέριτιε εἰ, Ξ 

574. Ξιυδάθυθηι φίλια, αιιο οοπι- 
ῬΊΘΥΘΡΥ ΠΠΠΠΘΥΙ5. Ραθοηΐοιι5, ηἰἶδὶ 
578. αοηιιθ νϑύβιιβ εἰ μι} 1}15. Π ηἾγο- 
ἀπ ἀδοῖγ]ο, Ἰάαιιθ ΡΥ λον πὶ ἔπ 8 
βἴχορμδε, ἘΠῚ ΤᾺ 8] ΟΥ" 65: ΠἸσθη ἴα. 
- 5. κἀδάπ. ἐκ τῶν ἀγρῶν γὰρ 
πάντα εἶχον αὐτόματα" ἐν δὲ τῷ 
πολέ ἐμῷ ὠνοῦντο καὶ ἐδαπάνων. -- 

915. χίδρα (χίδρον) τὸ ἀπὸ 
ἐλύμου γινόμενον ὄσπριον ᾿ ἔδεσμα 
περὶ Καρίαν᾽ ἤτοι τὰ ἀπὸ χλωρῶν 

ψον ἴω ἕω σὲ 

κριϑῶν- ἢ εἶδος βοτάνης. ἐκ τού- 
του δὲ δηλοῖ τὴν εὐετηρίαν. ἄλλως. 
ἐρεικτὼ ἐκ κριϑῆς νέας γινόμενα. 
ΠΉΗΞΕ: Ετσηρο5. πον] ]ὰ5. ν6] ἤαυ]ηα85 
6Χ Ια ΠΉ1 15. ΘΧΡΟΠΙΣ ἢ ΘΒ 6 ἢ.; 
αὶ οἷς σῖτος ψέος φυτόμενος (οοτ- 
τσ φρυττόμενος: Πδπ 81101 νο- 
οαΐ ἐρεγμὸν πεφρυγμένον) : δΘ5ὲ ΘὨΪπὶ 
Ἰεσηλθη (2) ἔγθδιμ Θχ οὐθο 118- 
Χίη]6. --- Σὺ. Οὐ», χίδρα Θδαπ]ίπι 
εχ Ππογᾶρθο ἔγεβο υϑοθηϊ, ()ο585.: 
ἴσπη5 ἀεπ Βοίάαπδαμογχι. τναγοὶ ἀὰ 
Οεὐβίθηβδη σ᾽ ὠπιὶ 7} ολίοεγρολτ, οἵ 
πη δηποῖ.: ϑαπροῖι, 5 οὐ ϑίθι α Οϑυ- 
βἰθηδῆγθη οἔο.) Ρδοδ αἱοϊϊ τ511- 
οἷβ ξι1558. χίδρα, 418 θηΊροΟΥΘ 
Ῥϑ0Ὶ5 ΠΑΒΟΥῚ ροβϑπηΐξ γϑοθηΐθβ ἔτι- 
8θ5 δὰ ραύαηᾶδ χίδρα, δὲ αιίΐα 
ναϊάθ ἀθ᾽θοιδϑηΐαν 1110 ΟἿΒ] σ6- 
Ἴθγθ. ΤΙ Ἐκ. 808, 46 Τιιβίλος. εἶ 
δέ ποτ εἰς ἀγρὸν οὗτος ἀπελϑὼν 
Εἰρηναῖος διατρίψῃ,, Καὶ χίδρα 
φαγὼν ἀναϑαῤῥήσῃ οαίο. 86. 

577. δσσ᾽ ρτο ὅσ ροπϑιᾶο νϑυ- 
Βα βαηανίηιις, ΔΙ Θηὰ ΠΟ δβὶ 
ογπια ὅσσος 8 ιτιϑσῖι ροδίδυιηι 
Ατῖ,, ῬΥδεβθυεῖπι Ἶπι πιο] ϊοΐβ. ϑορ"". 
ῬΆὨΠΙ, 484. ἀϑλ᾽, ὅσοα μηδεὶς τῶν 
ἐμῶν τύχοι φίλων, ἘΠῚ νι 4, δω- 
ποῖ, 

578. φιοα ἴῃ ἸΠΡΥ5. Ἰοριλαχ,, σὲ 
Ῥοβὶ προσγελάσεται, 1816 ἤϊιὰ 
(αϊάθην ΘΧ, ΒΡ ΒΥ] ΟΥθ 5. ἱτις 1118- 
ἔπη, πηϑίχοςιιθ Ἰηϊπηϊοτι. Ρ860- 
τΐοο Ῥουφοῦις αἀ Επτίὶρ. Ηθο. 
1141. ἴὰᾳ ΔΑὐάᾷ, αἰϊΐφι ἀθ] δνυιηῖ, 
Ῥδ)ιβ ουίδιη. ΠΠΘΠΊΟΥ, Ῥαγῖς, ΑἸ]α. 
Βγυ. προσγελάσονταί 6ξ. 
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ἣδε, τοῦϑ᾽ ἡμᾶς δίδαξον, ὦ ϑεῶν εὐνούστατε. 
ΕΡ. ὦ λιπερνῆτες γεωργοὶ, τἀμὰ δὴ ξυνίετε 

ῥήματ᾽, εἰ βούλεσθ᾽ ἀκοῦσαι τήνδ᾽, ὅπως ἀπώλετο. 
Ἐ πρῶτα μὲν γὰρ αὐτῆς ἦρξε Φειδίας πράξας κακῶς" 
εἶτα Περικλέης φοβηϑεὶς, μὴ μετάσχῃ τῆς τύχης, 

581. ἰἴὰ ὨΙοΩ͂, 5165. 19, 41. Ρτο- 
Ῥϑηΐβ γνΘββϑιηϑ1ο , πὸ τηοη1ῦ 
ΠΟΡΥ, να]σο: ὦ σοφώτατοι γεῶρ- 
γοί. ΒΘμ1],: νοῦ, δα. ὦ πενῇῆτες 
καὶ γεωργοί. Ἰασα εΥρο ὦ λιπερνῆς- 
τες. ν]ὰ, ὅ0101, Ηδϑυοῖ. ϑι18," 

οὔ 8Ρ. ΤΊοάοΥπι δηΐρ γγ6558- 
{τη στη Ἰοβθθαίασ, ὦ πενῆτες καὶ 
γεωργοί. Θ᾿ τἀμὰ ὃ ἢ ξυνίετε. 
πρὸς ταῦτα καὶ Κρατῖνος ἐν Πυτίνῃ 
πεποίηκεν" ω λιπερνῆτες πολῖ- 
ται; τἀμὰ δὴ ξυνίετε. ἔστι δὲ 
πρὸς τὼ (τὸ) ᾿ἀρχιλόχου" ὦ λι- 
περνῆτες πολῖται, τἀμὰ δὴ 
ξυνίετε Ῥήματα. (Επρ οἹ 5, τὴο- 
πρηΐθ Β9.,) 8ρ. 810}. ϑϑύτη. 4. Ρ- 
118, οα. ϑόμον.: ἀλλ᾽ ἀκούετ᾽, ὦ 
ϑεαταὶ. τἀμὰ καὶ ξυνίετε ἐΡήματ᾽ 
οἷο.) ὁ Ἑρμῆς δέ ἐστιν ὃ λέγων 
πρὸς τὸ ἐρωτηϑὲν ὑπὸ τοῦ “Χοροῦ, 
δι᾽ ἣν αἰτίαν τοσοῦτον ἀπέστη αὐ- 
τῶν ἡ ϑεὸς χρόνον. καί φησι πρῶ- 
τον γεγονέναι Φειδίαν. 

583. Ἰαβρογαῖ ΨΘΥΒΙ5, 160 5815 
δὲ βουίροσθ ἤρξεν αὐτῆς οΡεοιτα 
θη ΘΗ 18. ὈΪηἀοΥῆο Ρ]δουῖι ἦρξεν 

. ἄτης, ου͵ιις ἸΘοιίοηἶβ 410 ΔΡΘΥΙΙΟΥ͂ 
δὶ βθηβδῖιδ.. 60 1]}Πἰι15 νΘΥΪΘΙΠΊ116 
ν] Δ οὐχ ΘΕ ΠῚ Ροΐμϊεβθ ἀθρυανδυῖ, 

ἰάαιιθ ΘΙ8 1 νΕΥΒ15 ἔθ ΠΊΘΥΘ ἰγϑη8- 
Ῥοβιιῖε, σπᾶτθ δα! ἀθηι ΠῚ] ἾὙη αὐ- 
τὸς, ᾿. 6. μόνος, πιὶ ἀριιὰ Ἐπτὶρὶ- 
ἄομλ ῬΠοθη, 1945. εα, Ῥουβ. οἵ 
ΔΙΙΡῚ βϑθρίιι5 Τῃ 1:10 δογώι Ῥ Ια ἴαμα 
ΔΙΓΙσ πὶ διιΐδ5 6 ἀ1οῖΣ (ἤρξε πρά- 
ξας κακῶς); τὰοχ ῬοΥΪΟ]15 ἀὐὶϊθιιβ 
ξοίαπι οἰνιξαΐεπι Αἐείοαπε ΤΟΙ] α- 
δ Υ8556. ἔγθαιιθηβ ΘΥΥΟΥ ἴῃ ΘΧ ΘΠ} 5 
80114}015 νΟΘΔ ΒΟΥ}, ΡΘΥ͂ σοηι- 
Ροηἀΐμπι βου οὶ ΞΟΠ 5. ϑὴ; 8 Ἐπ- 
δέας. Φιλόχορος ἐπὶ Πυϑοδώρου 
ἄρχοντος (ν]α, 816 }06115 δὰ ΡΗΠο- 
ΟΠΟΥΙ τοΙ αι. Ῥ. 54., ἈΡ1 οβἰ θη τ, 
ῬΥΑΘΘαμ 1115 Ῥαϊπιδυῖο δἰ (ὐουβιηῖο, 
Ρτο Ῥγίποάοτο ροπθηάπηι 6556 ΤΠο- 
οὐἀογὶ ΠΟΠΊΘΗ. Β. ) ταῦτά φησι. καὶ τὸ 
ἄγαλμα τὸ χρυσοῦν τῆς Αϑηνᾶς ἐστά- 

ϑη εἷς τὸν νεὼν τὸν μέγαν (ΡΥ 6- 
ΠΟΙ ἃ ἢ ΔΥσΘ Αἴπθη,: νί6 Το. 9, 
13.. Ῥαιϑ. 1, 94. εἰς.), ἔχον χρυσίου 
σταϑμὸν ταλάντων μδ΄ (πιο 40, 
βδϑοιπαάιη ὙΠΟ. 1. 1,), Περικλέ-- 
ους ἐπιστατοῦντος, Φειδίον δὲ ποι- 
ἥσαντος. καὶ Φειδίας ὁ ποιήσας, δό- 
ξας παραλογίξεσθαι τὸν ἐλέφαντα 
(βου. τὸν χρυσόν. ΑἸϊπ8. Θ0Πο]. : 
- Φειδίας, ὡς Φιλόχορός φήσιν, 
ἐπὶ Πυϑοδώρου ἄρχοντος τὸ ἄγαλ- 
μα τῆς ᾿ἀϑηνᾶς κατασκευάσας ὕφει- 
λετο τὸ χρυσίον ἐκ τῶν δραπόν- 
τῶν τῆς χρυσελεφαντίνης ᾿Δϑηνᾶς 
δὲο.) τὸν εἰς τὰς φολίδας, ἐκρίϑη.- 
καὶ φυγὼν εἰς Ἦλιν ἐργολαβῆσαι 
τὸ ἄγαλμα τοῦ “ιὸς τοῦ ἐν ᾽Ολυμ- 
πίᾳ λέγεται ; τοῦτο δὲ “ἐξεργασάμε-. 
νος ἀποϑανεῖν ὑπὸ ᾿Ηλείων ἐπὶ 
Σευϑοδώρου, ὅς ἐστιν ἀπὸ τούτου 
ἕβδομος, περὶ Δ]εγαφέων εἰπὼν, ὅτε 
καὶ αὐτοὶ κατεβόων ᾿ϑηναίων παρὰ 
“Δαπε δαιμονίοις . ἀδίκως λέγοντες 
εἴργεσϑαι ἀγ ορᾶς καὶ λιμένων τῶν 
᾿ϑηναίων. οἱ γὰρ ᾿ϑηναῖοι ταῦτα 
ἐψηφίσαντο “Περικλέους εἰπόντος, 
τὴν. γῆν. αὐτοὺς αἰτιώμενοι τὴν 
ἱερὰν τοῖς ϑεοῖς ἌΣ ταῖν ϑεαῖν. 
ΑἸ1α5. 8. δα Π, 1.: --- ἐγκαλέσας 
[ΡΘΥ101685] Μεγαρεῦσιν - ὡς τὴν ἱε- 
ρὰν ὀργάδα ταῖν ϑεαῖν ἐργασαμέ- 
νοις. οἱ, ΘΟΒ ποι άθυ, Ἰεχ. σύ. ν. ὁρ- 
γὰς οἴ, σαθπι Ἰαπάανις, ἈΠΠΏΚΘη. 
αα ΤΊ. Ρ. 195.) ἀπεργάξεσϑαι. -- 

584. εἶτα ὁ Περικλῆς “δεδιὼς μὴ 
τῆς τύχης κοινωνήσῃ αὐτῷ, τουτ- 
ἔστιν εὐλαβούμενος μὴ καὶ αὐτὸς 
ζημιωθῇ φυγῇ. ἐδόκει γὰρ ὁ Πε- 
ρικλῆς συνεγνωκχπέναι τῇ κλοπῇ, ἐπεὶ 
καὶ ἐργ "ἐπιστατεῖν παρὰ τῶν ᾿49η- 
ναίων κεχειροτόνηται. φοβηϑεὶς 
οὖν αὐτοῦ διελεγχϑὴν αι τὰς πλο- 
σὰς; ἐκίνησε τὸν Πελοποννησιακὸν 
πόλεμον, ἐλπίσας ταραχῆς γενομέ- 
φης, καὶ περὶ τὸν πόλεμον ἀπα- 
σχοληϑέντων τῶν ᾿Αϑηναίων, εὐ- 
ϑύνας μὴ ἔχειν, 8,  δρα μᾶθὸ οἱ 
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τὸς φύσεις ὑμῶν δεδοικοὺὶς καὶ τὸν αὐτοδὰξ τρόπον, 
πρὶν παϑεῖν τι δεινὸν, αὐτὸς ἐξέφλεξε τὴν πόλιν" 
ἐμβαλὼν σπινθῆρα μικρὸν Μεγαρικοῦ ψηφίσματος, 
ἐξεφύσησεν τοσοῦτον πόλεμον, ὥστε τῷ καπνῷ 

΄ “ - , 32.,. νι τα μ , 
παντας “Ελληνας δαχρῦσαν, τοὺς τ΄ ἑκεῖ, τοὺς τ 

590 

ἐνθάδε. 

ὡς δ᾽ ἅπαξ τοπρῶτον ἤκουσ᾽, ἐψόφησεν ἄμπελος, 
καὶ πίϑος πληγεὶς ὑπ’ ὀργῆς ἀντελάκτισεν πίϑῳ" 

 ωβόϑυ Φ' ὃς " ο ῇ "ὃ ἶ" Ἃ γφ 
οὐκέτ᾽ ἣν οὐδεὶς ὁ παύσων, ἥδε δ᾽ ἠφανίξετο. 

ΤΡ. ταῦτα τοίνυν μὰ τὸν ᾿ἡπόλλω ᾽γὼ ᾽πεπύσμην οὐδενὸς, 

ἃ Οοπιϊοῖὶα σοηποία 6556 δἱὲ Β.; 
Οἷπὶ αἸϊος 1}16 βϑοττβ, πὶ ΝεΙ- 
τ ΘΥβίπὶ ΠΡΥῸ σου. Οεδοῖ. (6Γ 
7Ρ 155. ἐπ Ογίθοδ. ὦ. Ἔοπι; ἴ. 2. Ὁ. 
ῷ34, βθάιι. αυϊάδπι 16 50}10]115: 
ἄλογος δὲ φαίνεται ἡ Περικλέους 
ὑπόνοια, ἑπτὰ ἔτεσι πρότερον τῆς 
τοῦ πολέμου ἀρχῆς τῶν περὶ Φει- 
δίαν γενομένων: υ}ῖ Β.: 0 ΠΕΠῚΡ6 
81 ΤΠδοάογο ἀγοποπΐθ, 0]. 85, 8. 
[απΐ ΟἸγ. παὶ. 487. ν6] 438,1] Μ|ι- 
ὮΘΥΥΔΘ 51} όσα ἀΘαὐϊοαΐαχῃ οϑί. 
ὭἼΘΟ 580η6 πᾶθὲ ψ8] αἴσηα Ππαριυΐ 
ὙΠαογαϊάα5, αιιαθ ΘΟ] Π] ΘΠΊΟΥ ΥΘῖ : 
νοὶ Ρ)αξ, ἴῃ νἱϊα ῬΘΥΙΟ]15 αὐ Π]1οα. 
ϑέος το 19... εὐ Αἴποη. 8; 13., 
4105 Ἰαιάανις ΕἸ, ΟἾγ., ρμομᾶιιβ 
115. δἀἀϊαουμηΐ 5115 ΓΘ ϑ:]Ἰ ΠΟΥ Ἶ15. δὲ 
ταπιθη Πα] ]ππὶ 1 Πΐσο6 Υϑρτὶ5 Ώ10- 
τηθαΐαηι ζι}.1556. Πλ]ηΐ 16 σοηΐεη6- 
Υἶπι ; ΠΘΟΘ 18 ΟΣ ϑ πᾶσ νᾶ 60 
70", ΜΈ οσαπι (7 16γ ετιὰ τινατισὶς 
Βώελεν αἰΐρ. Οφϑδολίολέεχι, νοὶ]. 1. 
Ῥ. 143.}, Βτοράονίαμη (Πατχιάδιμοῖ, 
ἀδγ αἰε. Οδδοῆ. Ὁ. 827.), ΒεοκΚοσιη, 
(ἡ εἰεροδολίομεθ, 5. νϑΥ 655. Ατι5-- 
δαὈΡ6. 1, ΤῊ. 5, 184.), αδἱϊοβααθ. 
ἅγιο ἔπουπηῦ παρα ΑΥ Ποῖα 1η1111- 
σοΥτπι ΟΠ ῬΘΥΙΟ]15.,. {π|ηὶ 1ρ51115 
τοῖρ. Αἴμθη,, νι]ροὸ ἱρποῖα; 14 
αιοὰ ἴρβε Τυυραθιιβ εἰσηϊποαὶ εἴ 
ὉΠοχὰς 593, 5644, οεδίδχιιπι οἵ, 
479, 

585. τὸν αὐτοῦ ἀξ. τὸν ἐμπε- 
σόντα καὶ δάχνοντα, αὐθάδη, ὁρ- 
γίλον " ἐπεὶ οἱ ὀργίλοι δάκνουσι 
τοὺς ὀδόντας. οὐδὲν ἢ δάκνειν 
βλέποντα. 8. οοτιεμπιαοίαπι, ἱγαοτετι- 
οι απι. --- Τγ5, 690. αὐτοδὰξ ὠρ- 
γισμένορ. -- ΒΦ. 

586. ἐξέφλεξε, Ρεπίξμς ἔπισεσι- 
αἰὲ: ὕᾶνὰ αὐξητικὸν οϑὲ τὸ ἐκγ τι 
Δ551Π1. 
587. ἐμβαλὼν εἴσ, αϑγπάρίου 

ἐξηγητικὸν, ἀ6 αὰὸ Μαῖῃ. δὰ 
Ἐπτὶρ. θοῦ, 777... τος. δα ΒΘΟΟΒ, 
2Ω87., Ἠδχδο]ά. 176. οἷς. -- οἔ. 
472. 

588. 116 δι16, ΜΒ: οἱ 675 οἂᾶ, 
ΜΙβα͵0]. ν. ἐξεφύσησε, τὸ ΏοΡΥ. 
αηποίαν: 1ἰ6πὶ Κι, ΒΥ. εἴο, νυΐσο 
οοὐά. ἐξεφύσησε γὰρ, φιοα Θοτιπὶ 
Σαοϊηιι5 δῖ, «πὶ πϑϑοϊγθηξ, ψϑυθὶ 
φυσᾷν ῥτῖπιατα ΞΥΠΑΡ δῖ ΡΥΟαιιοΙ, 
8, ἐξεφ. γάρ. ἐξεκίνησεν, ἐτάρα- 
ἕεν. ξξῆς δὲ ἀπὸ τοῦ σπιν θῆ-- 
ρος τὸ φυσᾶν ἔλαβε. καπν ᾧ δὲ 
τροπιπῶς εἰπὼν ἐπέμεινε διόλου τῇ 
τροπῇ. ὃ. 

580. τούς τ᾽ ἐκεῖ; τ. τ᾿ ἐνϑ. 
Εἰ 605, φιὶ {ἰ|6 5). δὲ φιὲ λὲς διμτιῖ, 
ἢ. 6. οἵ 1ιδοθαάδθηιοηϊοβ, δὲ Αἰμπε- 
Ὠ1Θη568. 

590. ἤκουσε τοῦ πολέμου. ἐ- 
Ψοφ. ογθρμῖξ, ΤΟΥ αντῖ, ᾿ππητ] τ - 
ἴμ8 δϑῖ, Β6.: ,,ῖ)8 ν]ῖθ Ἰοαιϊίιχ 
ἰδ ᾶπὶ (6 ΔΗ] Π1811, το Αθ50- 
Ῥίοο. 18 οἱ 46 401115. να]ὲ δυΐθηι 
αἴσουθ, δρΥο5 6558 νδϑίαϊοβ δὲ ν]- 
165 δχοίβαβ'" εἴς. 8.: οἰκείως, πρὸς 
τοὺς γεωργοὺς λέγων, τοιαύταις 
τροπαῖς ἐχρήσατο εἰσ. 

591. πληγεὶς, οαἄυ8 Ρεγοι5- 
δ5 80 αἰΐεγο οδἄο. ψοββ.: σι 
ὅα5 155. νοτὰ ϑοίίαρθ :οχπὲβν 
δοίνωρ Ξωγίϊοῖς αὐ ἀπάγο Ἐὰ55. 

592. ἥδε δ᾽ ἠφ. --- καὶ οὕτως 
ἡ εἰρήνη παραπώλετο. 8, 

593. 564ᾳ. νἱ, δημποῖ, δὰ 584. 
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οὐδ᾽ ὅπως αὐτῇ προσήκοι Φειδίας ἠκηχόη. 
595 ΧΟ. οὐδ᾽ ἔγωγε πλήν γε νυνί. ταῦτ᾽ ἄρ᾽ εὐπρόσωπος ἦν, 

οὖσα συγγενὴς ἐκείνου. πολλά γ᾽ ἡμᾶς, λανϑάνει. 

ΕΡ. κατ᾽ ἐπειδὴ γνωσαν ὑμᾶς αἵ πόλεις, ὧν ἤρχετε, 
3 ψ. 90 3 , ᾿Ὶ 

ἡγοιωμένους ἐπ΄ ἀλληλοισι καὶ σεσηρότας, 
δι λτυ σ᾽» 5 » - 

πάντ᾽ ἐμηχανῶντ᾽ ἐφ᾽ ὑμῖν, τοὺς φόρους φοβούμεναι, 
600 κἀνέπειδον τῶν Πακώνων τοὺς μεγίστους χρήμασιν. 

οἵ δ᾽, ἅτ᾽ ὄντες αἰσχροχερδεῖς καὶ διειρωνόξενοι, 

τήνδ᾽ ἀποῤῥίψαντες αἰσχρῶς τὸν Πόλεμον ἀνήρ- 
σπασαν. 

κᾷτα τἀκείνων γε κέρδη τοῖς γεωργοῖς ἣν καχά" 
αἵ γὰρ ἐνϑένδ᾽ αὖ τριήρεις ἀντιτιμωρούμεναι 

594. γχιθο, φμοπιοο ἤαες αὦ Ρλί- 
“ἰαπι ρμοτέϊιοτθὲ, αἀμαίυόγαπι, οἵ, 
ειηοῖ. δα 596. 

595. ἦν, ξιὶξ οἱ δάπις οϑὶ. οἵ, 
142. ΕἸ. ΟἾγ.: ώωγα ἐδὲ ἐγρὸ 70:- 
γποδιδδίπια.- 

596. οὐ σὰ συγγ. ἐπειδὴ προεῖ- 
σὲν οὐ δ᾽ ὅπως -οι ἠκηκόεεν, 
πρὸς τὸ προσήκοι τὸ συγγε- 
νὲς (συγγὲεν ἢ 9) ἐπήγαγε" προσή- 
κοντες γὰρ λέγονται οἱ συγγενεῖς. 
(Β6.: -- αἰιολαῦ ΡΒ] Ϊα5 δὰ Ῥᾷ- 
Οδη, 4|ὰ ΘΟΟΔΒΙΟΩ8. βἰαίιϑθ ἃ 
Ῥμϊάϊα ξαοίδο Ῥᾶχ οὐδὲ {υγρδΐϑ 
[νϊ46. διποίδία δὰ 588. βθαι.7; 
πη. διαἴ6πὶ 1ἴἃ Ἰοσυτπῦ, αι 5] 

προσήκειν [592.1] Δοοσθρουῖς ΡγΥὸ 
δοτ ζηθγ 6 αἰΐφιεοσι σορτιαΐϊοτιθ. 118- 
416 Ῥάφθπι Ριμολγατη 6556. αἿΟΣ, 
«18 ΡΠ 4146, 4αὶ Ραμ γα δἰδιιιος 
Τδοίθραῦ, οἷς οοβπαία δος.) τὸ δὲ 
ἠκηκόειν οὕτω Φρύνιχος διὰ 
τοῦ ἢ ἀναγ "εν ώσκει (ΑἸ 06). συγγε- 

δὲ εἶπε τὸν Φειδίαν Εἰρήνης, 
Αἰ τεχνίτης ὁ Φειδίας" εὔμορ- 

φος δὲ εἰσάγεται ὴ Εἰρήνη οὐσα. --- 
598. σὲ ση 9. ἀπὸ τῶν κυνῶν ἡ 

μεταφορά" ὅταν γὰρ ὀργίξωνται, 
σεσήρασιν ἀλλήλοις. ὃ. σαίρειν αἱ- 
σα  σΆ 65 ΘΧΔΟΘΥ8ἰϊ, ἢ. 6. υἱηνς 
δοτθ, οὐθ ἴατο, νν Ζοηδν. 9, 1987. 
ἐν ῬΠοῖ. φ. 875: ἀπηοίαν!ι Β. 
899. τοὺς φόρους. ἐδόκουν 

γὰρ οἱ ᾿Δἀϑηναῖοι ἐν τῷ καιρῷ τοῦ 
πολέμου ἀπηνεῖς εἶναι πρὸς τοὺς 
φόρους, οὖς ἐτέλουν οἱ ὑπήκοοι. 

. ΤΠαο. 1, 99. αἰτίαι δὲ ἄλλαι τε 
ἐπιη τῶν ἀποστάσεων, καὶ μέγι- 
σται αἱ τῶν φόρων χαὶ ψεῶν ἕπ- 
δειαε» καὶ λειποστράτιον ; εἴ τῳ 
ἐγένετο. οἱ γὰρ ᾿ἡϑηναῖοι ἀκριβῶς 
ἔπρασσον. καὶ λυπηροὶ ἦσαν, οὐκ 
εἰωϑόσιν οὐδὲ βουλομένοις ταλαι- 
πωρεῖν προσάγοντες τὰς ἀνάγχας 
Εἴο. 

601. αἰόχροκ. ὅτι αἰσχροκερ- 
δεῖς καὶ σμικρολόγοι οἱ “άκωνες, 
δῆλον ἐκ τοῦ χρησμοῦ ὰ φιλο- 
χρηματία Σπάρταν ὀλεῖ, ἄλ.- 
λο δὲ οὐδέν. ἦσαν δὲ καὶ περὶ 
τοὺς ξένους ἀπάνϑρωποι, καὶ οὐκ 
ἐξῆν ξένῳ τινὶ ἀεὶ τῆς Σπάρτης 
ἐπιβαίνειν, ἀλλ᾽ ὠρισμέναις ἡμέ- 
ραις. δέεέρῶ ν. ἐξαπατῶντες τοὺς 
ξένους, καὶ ψευδόμενοι δι᾿ εἰρω- 
ψείας καὶ ὑποκρίσεως. καὶ οὐδὲν 
ϑαυμαστὸν ἐνταῦϑα ἐποίουν; παρ᾽ 
οἷς καὶ ὁ τῆς ξενηλασίας κεῖται νό- 
μος. 8. σομίθυυ αθ6 η} Π15. 46 γ- 
Βὰ5 ΕΙας. ΤΙηδιι. ΤΟΙ. ὃ: Ἴϑις 
Ἐπτρ. ἀπάγοι. 440. 564.» 8]105. 
{ιι6. 1056 Οομιίοιι5 Αν. 1012.: 
ὥσπερ ἐν “ακεδαίμονι, ενηλα- 
τοῦνται οἷο... πρὶ νιαα, ἸηΐΕΥΡΡ., 
οοΙαὶο Ο. 6. 5. Εὔρκιηι ΠπΡΥὸ 
δόσηι. (6 ἸΘΘΊΡιι5 δὲ ἡ α 10 115 ΟΥ̓δ6- 
σοι Ρ888. 197. 5661. 

609. ἀνήρπ. οτριάθ αὐυραθ-- 
τιν, 

608. τοῖς 7. 
ΤΠ] ΟἾ15. 

604. αἱ 

οοϊομὶθ ᾿δοϑᾶδο- 

ἐνδ)ένδε τρ. δἷπο (. 
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οὐδὲν αἰτίων ἂν ἀνδρῶν τὰς κράδας χατήσϑιον. 

ΧΟ. ἐν δίκῃ μὲν οὖν, ἐπεί τοι τὴν κορώνεών γέ μου 
ν Ἁ ΄, 3, [2 

ἐξέκοψαν, ἣν ἐγὼ ᾿φύτευσα κἀξεθρεψάμην. 
ΤΡ. νὴ 4, ὦ μέλ᾽, ἐνδίκως γε δῆτ᾽, ἐπεὶ κἀμοῦ, λίϑον 

ἐμβαλόντες, ἐξμέδιμνον κυψέλην ἀπωλεσαν. 

610 ΕΡ. κάτα δ᾽, ὡς ἐκ τῶν ἀγρῶν ξυνῆλϑεν ὀὐργάτης λεὼς, 
Α 3 Α 3 ἢ 

τὸν τρόπον πωλούμενος τὸν αὐτὸν οὐκ ἐμάνϑανεν, 

ἀλλ, ἅτ᾽ ὧν ἄνευ γιγάρτων καὶ φιλῶν τὰς ἰσχάδας, 

6. ΑἸμΘη θη 5111) ἐγ γθθς, νἱᾶθ 
ἼΤΒιιο, 9, 95., Βγράον! Παπάρῤ. ἀ. 
αἰέοπ ΟΘεϑοὶ. Ρ. 828. εἴς. 

605. ἄν. οἴ. 618. ΣσΣὰς κρ. κατ. 
καὶ αὐτοὶ ἀντέκοπτον τὰς συκᾶς, 
ὥσπερ ἐκεῖνοι τὰς ἀμπέλους ἡμῶν. 
κράδη δὲ εἶδος συκῆς. ἔστι δὲ καὶ 
μηχανή εἴο. 85. 5} πκράδαι γος 
αξγοδίθθ. 5 τῖὖ σοπεθηΐ ΝΙσδπατ 
5010], δὲ Ῥο]]εχ Ομποπι. (4, 129.; 
6, 40. Δ4ἀ. Ζοπετ. ἐ. 2. Ρ. 1948. 
εἰ 1952. γα σόα ἥοιιππι κρά- 
δαε αἰσαπέμγ. να, Βοά. 8 ϑίαροϊ 
δὰ ὙΠοορην. Η. ΡΙ]. ρ. 496. Β.) 
οἷο, -Σ. Οἠγ. οἴ. ϑομηθΙ οΥῚ 16χ- 
ὅτ. ν. κράδη. 

606. κορώνεων (8 κορώνεω ς), 
ὡς φιβάλεων. ἔστι δὲ εἶδος συκῆς. 
καὶ ἐν ἡχαρνεῦσι. (ϑουῖ, -- ᾿ζχαρ- 
νεῦσι" φιβάλεως ἰσχάδας: νὰ. 
ΑΟἢ. δ09.) ταύτην δὲ κοράχειον 
λέγουσιν" ὁ γὰρ καρπὸς αὐτῆς κό- 
ρακε ξοιπε κατὰ τὸ χρῶμα. 5. 51- 
τ] του ϑ18α5 ν. κορώνεως. 

607. 56αιι.. 116 Βθη1]., Παννθβ. 
ἽΜΊΕΟ, ΟἿ, Ρ. 284.. Ῥότξου. δά 
ΗδοᾺΡ, 1169. οἴσ. ΡΥ νϑυβῖρτι8 
Ῥδβειπιαιῖβ ἐγὼ φυτεύσας ἐξεϑρ. 
-- ἐνδίκως δῆτά γ᾽, ἐπεὶ κ. λίϑον, 
γΕ], ᾳιοα Ρ6]ι.5 οἰϊαπι, τὸν λίϑον, 
πὶ ΑἸα, εἰ Κ, 

609. Ξιιϑρίοαΐαν Τ)ΟΡΥ., 5ουρθη- 
ἀστη 6556 Ῥοιϊα5 ἐχμέδιμνον, αἴ 
ἔχπλεϑρος, ἕκπους, ἕχπηχυς γ ἕκ- 
μηνος, εἴϊ8, τοῦθ Αἰἰϊοο. νἱά. 
ΕΠ πι5]. δὰ υτρ. Μεα, 1150. 5.: 
ξξμ. κυψ. ἘΞ μεδίμνους χωροῦσαν 
κυψέλην. ἔστι δὲ εἶδος ἀγγείου 7 
μέτρου δεκτικὸν πυρῶν ἢ κοιϑῶν. 
-- οὐ μόνον δὲ πλεκταὶ ἦσαν αἵ 
κυψέλαι, ἀλλὰ καὶ κεραμέαι" διὸ 
λίϑῳ φησὶν αὐτὴν κλασϑῆναι. 

610. διὰ γὰρ τὰς συνεχεῖς τῶν 

πολέμων (πολεμίων) εἰσβολὰς ἐ ἐσκευ- 
αγωγήσαντο εἰς τὴν πόλιν οἱ ἀπὸ 
τῶν ἀγρῶν. 8. 

611. ἴτὰ Ὠ1η4. βοοιπα πτη 5 6Π0].: 
πϑὴι οοαα. Αὐἱβέορ!ι. ἐλάνϑανεν, 
8.: ἐὰν μὲν ἡ οὐκ ἐλάνϑιαν ε, 
σεινολογεὶ λελυϑότως αὐτοὺς, ὡς 
μᾶλλον συνιέναι δυναμένους τὸς 
κατὰ τῆς πόλεως βλαβὰς τῶν ἐν 
τῇ πόλει τραφέντων, καὶ ταῦτα 
ἀγροίκους ὄντας. ἐὰν δὲ οὐκ ἐ- 
μάνθανε, φησὶν, ὅτι ὃ ἄγροι- 
κος λεὼς μετοικισϑεὶς εἰς τὰς πύ- 
λεις συνῆκε (πιο οὐ συν ν.) τῆς τῶν 
προδιδόντων. πονηρίας; ἀλλ᾽ ἡ- 
γνόησεν ὑπὸ τῶν πολιτευομένων 
πωλούμενος καϑάπερ οἱ συνήϑως 
ὑπ᾽ αὐτών πολιτευόμενοι. (πιο πώ- 
λούμενοιγ ἐαπῴματπ εἰϊὲ, φωὶ τπογα 
ἀεοιρογετισ 8} οΟΥ̓ΔΙΟΥΡιι5. οἱ ἀθ- 
δ σορῖβ, ἢ. 6. ΠΥΡΘΏΙ, «ότι μὶ 
ᾳαοιίαϊα δἰγθ5. ορἐπαπμάθθδηΐ,) --- 
ἐδ Ὁ οἵ μὶ 116 Υ15 σοηζιιδὶ5 νᾶ 

5 πᾶ, ΜΕ]. οὐ. Ρ. 95.» Εἰατ. 8.100]. 
1175... Τρῃ]β. Τ. 98.) φὰο υϊα 6 ηὶ 
Ιοοο λάϑοιμεν Ργὸ ᾿μάϑοιμεν. Ρο- 
π ΘΠ τη] 6556 16 ]]Θχουπηΐ ν]ὙἹ] 'ἄο- 
οἱ, οἷο, οείθγηπι τὸν αὐτὸν τρό- 
πον ΟῚ εϑβὲ θοάθπι πποᾶο, πὲ μ7- 
δαπὶ, 56ἃ δυάειι πιοογ) πὲ ατιέθα, 
ομπὶ ἱρδὲ ἵἴτπι ἀρτὶς ἀοβογοτί. 56}116-- 
Ῥαηῦ ΔΡΥ]ΟΟΪΆΘ, ΠῸΠ 116]1π|8 Θρὶ 
ΒΘΟΙΠῚ,), 5ῖνθ ΧΠΥῚ 5ῖγθ ἴῃ ΠΓῸΘ 
6536 }ηῖ. 

612. γιγ: τῆς σταφυλῆς. διὰ τὸ 
ἀποστερεῖσϑαι τῆς συνήϑους δεαί- 
τῆς» καὶ ἀναπεχωρηκπέναι͵ ἐκ τῶν 
ἀγρῶν ; καὶ ἐπιϑυμεὶν αὐτῶν. -- 
5, ΡΥῸ ὠνί5 αἰχῖς γίγαρτα, Ὦ. 68. 
οΥδηα δΟΙΠΟΥΙΙ, πΐ τποπτῦ ΕἸ. 
Ομχ. : πϑηὶ Πα ΧΙ πα ΘΟΎΪΟΟΪΙΔΥΙΙ 
Αἰσοούμτ ρΥδοϑι αἶα δα νἱνθη αι 
εὐδηΐ τὐν86 αἰαιιθ ἤοιιβ. 
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ἔβλεπεν πρὸς τοὺς λέγοντας οἱ δὲ, γιγνώσκοντες εὖ 
3 -Ὁ - 

τοὺς πένητας ἀσϑενοῦντας κἀποροῦντας ἀλφίτων, 

615 τήνδε μὲν δικροῖς ἐώϑουν τὴν ϑεὸν κεχράγμασι, 
πολλάκις φανεῖσαν αὐτὴν τῆσδε τῆς χώρας πόϑῳ" 

ὰ 4 

-" Ἂν , 9, ᾿ » , 

τῶν δὲ συμμάχων ἔσειον τοὺς παχεῖς καὶ πλουσίους, 
9. μ᾿ , ϑ -" Ἁ ΙΩ αἰτίας ἂν προστιϑέντες, ὡς φρονεῖ τὰ Βοασίδα" 

εἶτ᾽ ἂν ὑμεῖς τοῦτον, ὥσπερ κυνίδι͵, ἐσπαράττετε" 

620 ἡ πόλις γὰρ ὠχριῶσα κἀν φόβῳ καθημένη, 
ἅττα διαβάλοι τις αὐτῇ, ταῦτ᾽ ἂν ἥδιστ᾽ ἤσθιεν. 

618. ἔβλ. πρ. τ. λεγ. τοϑρίοἱε- 
δαξ οτγαΐογοϑ. Πάοραὶ 115. 

614. ἀσὃ. ἀντὶ τοῦ ἐν ἐνδεί 
ὄντας. τὴν γὰρ τύχην ἐδίως νόσον 
καλοῦσι. κπαπ. ἀφ. φαίνονται; 
ὅτι συνελϑόντες εἰς τὸ ἄστυ ἐπέ- 
ψοντο μὴ γεωργοῦντες. ὃ. 

615. δικροῖς. δικράνοις. ἔδει 
δὲ εἰπεῖν ξύλοις δικράνοις, 
τουτέστι διφυέσιν" ὁ δὲ εἰπε δι- 
Ἀράνοις (δ εκ οἷο) κεπραάγμα- 
σεν; ἐπειδὴ οἱ ῥήτορες δημηγο- 
φοῦντες τῇ κραυγῇ ἔπειϑον μὴ 
ποιῆσαι τὴν εἰρήνην. 5. οἵ. δπποῖ. 
δὰ δ520.: 8171 χὲ πράγματα δικρᾶ 
βδιαπὶ κξχρ. ὄντα δικρᾶ, 1. 6. ξατ- 
ΟἿ 51Π}11|ἰἃ δῖνθ θα, ααῖθι5. ἰαγ8 
Ἰδησιδηι [ΠΥΟῚ5. το ποΐπηι ΡὑγῸ- 

νοῦρ. δικράνοις ὠϑεῖν, {ωτοι 
ἐἼίοοτα, δῖνθ, πἴ ἨοΥ., θαροίίεσα 
7ατοα. Ταιοΐδ. ΤΊΩ,. 19. καὶ μονον- 
ουχὶ δικράνοις μὲ ἐξεώϑει τῆς οἷ- 
κίας.“ Ἐχ Βε. 

6106. αὐτὴν, ἴρθᾶπι, βροηΐθ, 
χα 6. Θχρθιϊίϑην 80 ΔΙΠΘηἸθηβὶ- 
Ῥιι5. 8,: πολλ. φὰν. μετὼ γὰρ ἐν 
Πύλῳ ἐπρέσβευσαν περὶ διαλλα- 
γῶν “αχκεδαιμόνιοι" οἱ δὲ ᾿ἀϑηναῖοι 
οὐ προσεῖχον. 8. οἴ. 640. 

617. νϑυβυμι σείειν οχῖπιῖθ αἱοὶ 
Ὧ6 ΞΥσοΟρ δ η115, 401 41105 νθχϑιῖ 
εἰ δχαρσίϊδηῦ, οϑβίθμ ας ῬΠοῖ. Ἰθχ. 
Ῥ. 878. Β. - τοὺς παχεῖς, ο}- 
ΕΞ05. Ρηριιθβ, 641τ|8165 ἴθυθ δπΐ 
ΟΡ᾿]θηιϊ. Ἡοτγαῖ, Εἰρὶϑὲ. 1, 4, 15. 
πιὸ ρίπριθτι θὲ τιξεϊάμεπι δεπθ οἰγα- 
Σὰ ομὲθ υἱδθ5. Ἅ65Ρ. 987., πποηθηΐθ 
ΒΘ: καὶ γὰρ ἀνὴρ παχὺς ἥκει Τῶν 
προδόντων τἀπὶ Θράκης, ὃν ὅπως 
ἐγχυτριεῖς. Ιάθηι: 9 Πα ΧΊ 6. 811- 
ἔθη,“ Ἰαιΐς, .. 111 05 Θοσυθα!θρδη- 
ἐὰ ΘΥΟΟΡΠΔηΐαθ, {πὶ Ἐββοηΐ δ᾽πι- 

ῬΙϊοίογεβ [4π|8165 εἰΐαπι ᾿ρ5ὶ ἀϊσιι- 
ἴὰγ παχεῖς] δὲ δίπιμ! αἰνιῖθ5. ν. 
Εφᾳι. 9600. εἰ 965., 488 1θὶ δὰ 
ΑἸδοπίθμι ϑρϑοΐδηϊς : Ὡδηὶ 15 ἴ811ἃ 
ἀοοΐθ ποῖδὶ ἴβοθυθ. 

618. αἦτ. ἂν πρ. οΥἶπηΐπα ἴῃ 
605 σου ὗθυΥθ 5011. οοπεποιαα θη 
τα αοίθπαϊ εἰσηϊξιοαὶ ὧν Ῥατεσα- 
14, τιὸ ραββίηι, --- φρονοῖ ΒΥ. 6Χ 
Β οοἀΐοθ Ραγίβ. βϑᾶ σϑοΐθ, πὶ ἔδὶ- 
1οΥ. Β. πι11ὰ Ορτ5. 6556 τα πξαϊίοηθ 
δαί δι ἡπιδὲ, 564 νεϊιιῦ ρϑᾶπὶ πᾶς 
οΥγα Ομ ΘΗ} 6856 ἸΠοσαπα, ααὶ 1ᾶ 
ΟΥ̓ΠΙΘα. ἴπ ΔΙ Π16ΠῚ οι ξογσγθηῖ; 
Βεἰβιεῖππι τὶς 1π16}16χ1556 ἴῃ φρο- 
νεῖ, 6Πρεὶ Οτδθοὶς μαια 1 5118 3. 
- Βρασίδα ϑιιῖαας5 Π, ν., Ργοβθϑηΐθ 
ΠοΡΥ. ν]σο Βρασίδου. να. Μϑιμι. 
Ρ. 66. οἱ δΥβπαπι ]οῖ. ὅ.: τὰ Βρα- 
σίδου. ἀντὶ τοῦ τὰ «Ἰακεδαιμο- 
νίων" ἅμα δὲ, ὅτι ἐπὶ αὐτοῦ πολ-. 
λοὶ τῶν ὑπηκόων προσεχώρουν. ὃ. 
νά. ὙΤΠῖο. 4, 78. Ξεα4ᾳ. Β6. οοπ- 
ΤΟΥΣ Ἰαρ θὲ Ψ6βρ. 494. 

619, ἄν. οἵ. Ῥταθρύθββδαπι νϑ- 
δῖιπ].,) 605.» 621. 644, εἴς. 

690. οχρ. οὐ παρὰ τὸ φοβου- 
μένη (ἔοτι. οὐ παρ᾽ ὅσον φοβ.) 
ὠχριῶσα, ἀλλ ἴσον τῷ ἀσϑε- 

νοῦσα, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν νο- 

σούντων. -- 8. ἴτῖο Ρ41|16γ6 βο]δηξ 

δϑυσγίθηϊθβ δὲ Ἰρίτον τηθίϑρ. ἃ 

ξαυπθὶτοῖβ, τα] αατανῖς ἀρ ροβίϊαπι 

αἀενοταμῃΐ, Ῥυδθξου πὶ τηθὶ θη 65, 

π6 415. 1ρ515 1ὰ οὐ ρίας, αὐ βοϊ]οὲ 
ΤΕΥ 1. ΒΡ 6110. 

6921. 14 ΕἸ. ΟἸὨγ, ΑἸ ΐατθ., γηθῖτο 

δὐπιοηῆὶ, οοαὰ. ἅττ᾽ ἄν. 8.:. ἀντὶ 

τοῦ εἰπεῖν παραβάλοι, ὡς ἐπὶ 

τροφῆς. διαβάλοε εἴπ διὰ τοὺς 

διαβάλλοντας. 8. 
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οὗ δὲ τᾶς πληγὰς ὁρῶντες, ἃς ἐτύπτονϑ᾽ οἵ ξένοι, 
" χρυσίῳ τῶν ταῦτα ποιούντων ἐβύνουν τὸ στύμα᾽ 
ὥστ᾽ ἐκείνους μὲν ποιῆσαι πλουσίους, ἡ δ᾽ Ἐλλὰς ἂν 

6095 

βυοσοπώλης. 
ἘΞ 

ἐξερημωθεῖσ᾽ ἂν ὑμᾶς ἔλαϑε. ταῦτα δ᾽ ἦν ὁ δρῶν 

παῦε, παῦ᾽, ὦ δέσποθ᾽ Ἑρμῆ" μὴ λέγε, 
ἀλλ ξα τὸν ἄνδρ᾽ ἐκεῖνον, οὗπερ ἔστ᾽, εἶναι κάτω. 

. Ἀ ἰν , δον οἱ Φ. 3 -»" ΟΝ ᾿ ΕῚ Ἁ ΄ 

οὐ γὰρ ἡμέτερος ἐτ ἔστ ἐκεῖνος ἀνὴρ. ἀλλα δος" 

ἅττ᾽ ἂν οὖν λέγῃς ἐκεῖνον, κεῖ πανοῦργος ἣν, ὅτ᾽ 

650 καὶ λάλος, καὶ συκοφάντης, 

ΕΊΣ 
τ 4 " 

καὶ κυχηῦρον, δαὶ 

τάραγτρον, 

ἔξη, 

ταῦϑ᾽ ἁπαξάπαντα νυνὶ τοὺς σεαυτοῦ λοιδορεῖς. ἐ. ἑ. ο. 
2 -ἰῶῦ τὰ - 3 ΄ ’ ’ 
αλλ ὃ τι σιωπᾶς, ὦ ποτνιᾶ, κᾶτειπε μου. 

ἀλλ οὐκ ἂν εἴποι πρός γε τοὺς ϑεωμένους" ἘΡ. 

ΤῈ: 

ὀργὴν γὰρ αὐτοῖς ὧν ἔπαϑε πολλὴν ἔχει. 

622. τὸ ἑξῆς" οἱ δὲ ξένοι τὰς 
πλ. ὁρῶντες, ἃς ἐτύπτοντό 
τινες τῶν δημοτῶν παρὼ τῶν δη- 
μαγωγῶν, (πιο ἴῃ οἱ 1η|6]]16.6ι- 
ἄυπὰ σύμμαχοι, πθὸ αἰνο!]εηάα 
βαρ νοῦρα ὡς --- ξένοι) χρυσίον 
προσέφερον τοῖς ταῦτα ποιοῦσι. 
λέγει δὲ τοῖς ῥήτορσιν. 8. 
. 599. νϑύβιιβ ρᾶσιιηι πιοάι]αίιδ, 
ἂν ἴοτίθ οχοία 5586 ριιΐο, τι 586- 
Ρίι5 ξδοΐαπι (να, Ῥούβοῃ, ραϑββίῃηι 
ἴπ δῃποίαϊβ δὰ ἘΠ1Ρ.}, ι 118 
βου θοηάιπι οἷς: χρυσίῳ τῶν ἂν 
ποιούντων ταῦτ᾽ ἐβ. τὸ στ. τῶν ἂν 
ποιούντων, ἀἰδγογ, αἰ αἰδὲ δέινα 
Ζῴαξοπ. νἱὰθ Ηδθσχηλ. δηποί. δὰ Νὶ- 
ξεγ. 2838., Μαίιῃ. συ, βυ, ὃ. 598, 
ς.) 508 δα Ευχρ, ΗΕ]. 545. εἴο. 
-- ἐβύνουν ϑιιϊα. ᾿, ν., Ὀϊπα. 
γα] ἐβύουν. 8.: ἐβύουν, ἐπλή- 
ρουν, ἔφρασσον. 

.«βυρσ., σογϊαγίι5, οτὶ ΘΟ ὁγ- 
δεν. 8ὃ.: ἐπεὶ μάλιστα ὃ Κλέων ἐνί- 
στατὸ τῇ εἰρήνῃ. «ἕξ, 270. 

626. παῦε, ἀοβίηθ, ἴαςβθ. οἵ, 
826. εἰς, ὦ δέσπ., υεϊϊαϊα 8ΡΡΕε1- 
Ἰαιῖο ἀδογιιη ἀρ. Θτϑθοοβ. βϑύψιιβ 
Ἐπιγὶρί ἀθιις Ηΐρρ. 80. ἄναξ (ϑεοὺς 
γὰρ δεσπότας καλεῖν χρεῶν) ---. 
ΟΟμΐγα ΒΔΥΡΑΓιιΒ ἈΠ65. 935, δεσπό- 
του (Ηθοϊοχ 5) πέρσαντος ᾿ἀχαιὸν 

ἄρη. νἱἀ ἃ. ἱπέογρρ. τιἰγοσιιθ Ιοσο, 
6Ε 6 Ε. 686ί,  ῬΙπε, 743.  ΞΙΗ ΟΡ 
ἀεξα Ῥαὰχ ἰηΐγα 680. δΔρρβι]αίῃσ ὦ 
δέσποινα. 

628. ἢ μ. ποβίθει, 8Ρ. ϑιιρθύοβ. 
σὸὺς, ἔμμδ. ΜΙΘΥΟΕΥΙ, ΟἿΣ ποσὶ 
οασὰθ βαηΐ, νἱὰ6 ἤδη. 1061., δορὶ. 
ΑἹ]. 778., Αδϑβοῖυ!. ΟΠο. 1. εἴο. 

629. εἰ(δίογπαν. ἢν. λεληϑότως 
κωμῳδεῖ αὐτὸν ὡς τοιοῦτον πάλιν, 
καὶ ταῦτα παραινῶν ἐκεῖνον μὴ 
λοιδορεῖν αὐτον. 8. 

680. κύ κ- δαργα 270,, τιοπθηΐθ 
Β6.: ὃ βυρσοπώλης, ὃς ἐκύκα τὴν 
Ἑλλάδα. οἷ. Δι, 696. Β.: 2» νοσδ}. 
κυκήϑρα (πεδοίο πἴγαμι Πἶο 16- 
οἴμχη) παρθηῦ Ρμοῖ., Ηδβυοῖ,, Ζο- 
Δ ΔΥ. ἢ, 1966. 4Ἰ11}41ι6 ΟΥ̓ΔΠι πιο]. “ἢ 

᾿.681. τοὺς σεαυτοῦ, ἐμος (ἢ. 
6. ΟἸθομθπλ), 4ῖθιι5 Ῥδύσούα αθ- 
865. 4 πιϑίσο (παπὶ να]ρο Πα 
νδυβιις οὐ ρυϑαρυθϑϑδὶ ἄτι 1Ὲ αἱ- 
χηρίτοβς αἰνιϑὶ δαμὺ σοῦ.) νἱᾶθ 
δηποῖ. δα 560, 

6832. πρὸς τὴν Είρήνην φησί. 
κωφὸν γὰρ εἰσάγει τὸ πρόσωπον. 

684. ὁργ. γὰρ αὐτοῖς. 'άττι- 
κῶς ἀντὶ τοῦ ὀργίξεται. λείπει δὲ 
ἢ ὑπέρ' ὑπὲρ ὧν ἔπαϑ᾽ εν. 



- 

8560 Δ ΡΙΣ ΜΟ ΘΥΝΠΟΥΕΣ, 

6835 ΤΡ. ἡ δ᾽ ἀλλὰ πρὸς σὲ μιχρὸν εἰπάτω μόνον. 
ΕΡ. εἴφ᾽, ὅ τι νοεῖς αὐτοῖσι, πρὸς ἔμ᾽, ὦ φιλτάτη. 

ἴθ᾽, ὦ γυναικῶν μισοπορπακιστάτη. --- 
ἘΞ εἶέν γ΄, ἀκούω. ταῦτ᾽ ἐπικαλεῖς. μανϑάνω. 
ἀχούσαϑ᾽ ὑμεῖς, ὧν ἕνεχα μομφὴν ἔχει. 

640 

635. ἀλλὰ. 5αΐξοτι. 
697. κἐσ. ἀντὶ τοῦ μισοπόλεμε, 

παρὰ τὸν πόρπαπα. πόρπαξ δὲ πα- 
τά τινας μὲν ὁ ἀναφορεὺς τῆς ἀ- 
σπίδος" ὡς δέ τινες τὸ δεῆπον μέ- 
σον τῆς ἀσπίδος, σιδήρεον ; ῷ κρα- 
τεὶ τὴν ἀσπίδα ὁ στρατιώτης. 8. 

6938. 515 1ΠΡΥΪ Θἀ11; πθο ἀθ Πα 6 
πυ7]5 Ἰθοιϊοι 5 ἀμΒ δηβ Ηδυιη. 
αὐποῖ. δα Ὑ᾽σογμῶι 176.: ,»,εἴξεν. 
παῖε, ἡ ΟΥ̓ΔΙ Δ 1101 οἰΐαηι ΘΧρΙ]- 
οδηξ ἄγε. Αθϑοῦυ], ΟΠο. 717. 
δα δ᾽έθυαπι 515 Πα ἐοηθ πὶ ΡΘΥΕ- 
ποὶ ξουπλϊα ΘοΥιπι, αιϊ νοοδίϊ 
ἀμ ἴγα 88 τεβρομαεμὶ, εἶέν γ᾽ ἀ- 
χούω' αἀυοά πὸβ αΙσθυθηι5. 7 
ἀοολ: το μόγθ. ΑΘϑοΎ]. ΟΠο. 659. 
Αὐϊβίοριι. Ῥδς. 669. (688.)"“ αὖ ὃ 
εἶεν (πο εἶέν γ}; ἀκούω. Ὡς 
τῆς Εἰρήνης καλεσάσης τὸν Ἕρ- 
μὴν, καὶ" λαλησάσης αὐτῷ. τὸ ὃδὲ 
ΠΣ ΟΞ Ω͂ΣΕ ἀντὶ τοῦ ἐγκαλεῖς. 
46 πὶ ϑθοιξιι5.,) 115] ΤΆ ΠΟΥ, ῖμα, 
δαϊαϊε: εἶεν. ἀκούω. ταῦτ᾽ εἴα.» 
Ῥοβιίθυϊοσοιη 1116 5 } ]} 88 ἴῃ εἶεν 
ῬΙῸ Ιοηϑα τϑῦρ8 5 ΡὈΥΟΡΊΕΥ 1π- 
ΤΟΥΡῸΠΟΙΙΟΠ ΘΠ, 4ιιδι ϑἀπιὸ ττη 11 
ΒηΘΡΘΘβῸ Ἐπυϊρίας Ηἱρρ. 1815. 
διά τ᾽ εὐνᾶσαν τὸν ἐμὸν βίοτον. 
Ὦ, πατρὸς ---, ἴῃ βϑῃμαγίο Ρ]δαῖι5 
(δρῇ. ΡΥ]. 11.: πϑραὶ ᾿ιθύσα]θ 11- 
116 ἈΠ πεῖ5. δοοθαϊιο. οἰο. ΑΘϑοΠΥ- 
15 αοαιιθ 1. 1. 1η οοαά.: εἶεν" 
ἀκούω, 5648 ἰηνϊΐο ΒΙοπιξ,, ὨΪ5Ὶ 
Σουίθ βοϊθπηὶβ Πᾶθο {θυ ἔου πλιὰ 
ΟΒΕΙΘΥΙΣ γοϑρομπάθηςς. 106 η1 μιᾶθο 
Αὐβι ορ 815. ᾿Ἰδιιδη85 ὉΠ Ϊ51} γὲ; 
αιαβὶ σογειπὶ εξ, εἶεν, ἀκούω 
οἴϊδπι ἀρ. 1ΠΠπιτ ἸΘΡῚ τῃ. Μ|55., 
οαδ 8ρ. ΠΑΘΟΒΎ]ππι. αιιοαϑὶ ΝΣ 56 
785 Παρθῖ, τ ποθὶβ αφπΐάθπι ἰβία 
ΒΟΥΙρΡίαγα ΘΧΡΕΙ5 νἱάθίιυ ορο56. οού- 
ΤΡ ΈΙΟΙΪ5 : ὭΟΠ πιὸ ἤΘσ 6 η1, 1ΐθτ-- 
Ῥιιποίϊομθ 1ἃ εἰ οἱ ποπητη ι18Π|, 
Ὀΐ ὈΥΘνῚ5 50114}08 ργοαιιοδίαγ,, 568 

ἐλϑοῦσά φησιν αὐτομάτη μετὰ τάν Πύλῳ, 
σπονδῶν φέρουσα τῇ πόλει κίστην πλέαν, 

ααΐϊα δα 68Πη1 ὙῸΠῚ ΠΊΔΙΟΥΘ ΟΡῚΙ8 
δδι ἱπιθυριπ οἴ οη0 φίϑηα, {π88 1π- 

δὲ ἿΪὶῃ νϑΎθ}5 εἶεν, ἀκούω; σα 8 
ἼΠῸ ἔθου ὈΥΟμ ἢ ἐἸϑητΥ,, Ρϑιῖιδἃ 

ΥἿΣ δθπέθηάα. αᾶγα πιά ΠΟΙ πα 
8516 ΒΟΥΙΡῚ αἰτοσιθ Ἰοσο : εἶεν. ἐν- 
ἀκούω. ϑορΡἢ, ΕἸ. 80. ϑέλεες Μηεί- 
νωμεν αὐτοῦ, κανακούσωμεν γόων; 
ΔΙ νἱἀ4. Ηθγπι. δὲ ΤηΐογρΡ. Οὔ}]5- 
511ΠΔ 6556 νἱηθίῃῦυ ἐν 1ῃ ἐναχούω 
ῬΥΟΡΙΘΥ δηΐθοθαθηΐθηι 50] ͵ 8]}8 11 
ΒΙΒΆΠΠΘηι ; απο 5αἰϊ5 ἔγθαιιθηβ δ 
δθηιῖι5 ἀδργανδιίϊ "δ νΘΥΡΟΥ 1. 

6359. μομ φὴν ἔχει, 5μοδετιδθὲς 
οὕ. Επτρ. Ῥῆορη. 719., Α1ο. 961. 
α186 Ἰαιιαανῖς Β6. 

640. μετὰ τάν Πύλῳ. μετὰ τὰ 
ἐν Πύλῳ καὶ τοὺς αἰχμαλώτους, 
οὗς ἔλαβεν ὃ Κλέων, ἔπεμψαν “1α- 
κεδαιμόνιοι πρὸς ᾿Αϑηναίους ἐπαγ- 
γελλόμενοι δώσειν τὰς τριήρεις ἃς 
εἰλήφεσαν τῶν ᾿Αϑηναίων ἐν τῷ 
πολέμῳ" (περὶ ἑξήκοντα Τ πιο, 4, 16, 
οὔσας ξ΄ ῬΗΠΟΟΠοΥ5. ἀρ. 8680.) 
ἅμα δὲ καὶ περὶ «εἰρήνης καὶ σπον- 
δῶν. ἀντεῖπεν ουν τότε Κλέων, καὶ 
τοῦ ἐπιστάτου τρίτον ἐρωτήσαντος 
τὴν Βουλὴν, τί βούλεται, εἰρήνην 
ἢ πόλεμον, εἵλετο ἡ Βουλὴ τὸν πό- 
λεμον συνεστάναι. 8. οἵ, 919., 
616. 

641. κίστην πλέαν. πλήρη 
κυτίδια. (κυτίδα 5οΥγθθη ἀπ) 6556 
νἱσ Οοτϑγυιις δα Ηε]ϊοα. 2. Ρ. 
155.) κυτίδας δὲ ἐκάλουν τὰς κί- 
στας. (Δαἀξογϊρίιπι πος ργοσα] ἀπ- 
Ἀὴὶο ἃ 6ο, αιιὶ δχρ]ϊοαγθὶ πλῖπιι5 
ἐσίταπι νοσαΡ. κυτίδα, παάιιθ πο 
σΟΠΠ] ρθη ιν δϑὺ, ἰρδαπι Αὐΐβεο- 
ῬΒδαμθπι 14 ἀραϊβεος: φιοῦ [δοῖῖ 
Οογάγιιβ 1. 1.) πλέὲέαν δὲ προσέ- 
ϑηχεν. ὅτι ἐξῆν τοῖς ,᾿᾿ϑηναίοις 
τότε ἐκ περιουσίας τὴν εἰρήνην 
ποιήσασϑαι, οὕτω λαμπρῷ τῷ πο- 
λέμῳ κεκρατηπόσι. 8. 



ΣΡ ΝΉ. 861 

ἀποχειροτονηϑῆναι τοὶς ἐν τῇ ̓ κκλησίᾳ. 
ἘΡ'; ἡμάρτομεν ταῦτ᾽, ἀλλὰ συγγνώμην ἔχε" ν 

ὁ νοῦς γὰρ ἡμῶν ἦν τότ᾽ ἐν τοῖς σκύτεσιν. 

645 ΕΡ ἴϑι νυν. ἄκουσον, οἷον ἄρτι μ᾽ ἤρετο" 
ὅστις κακόνους αὐτῇ μάλιστ᾽ ἣν ἐνθάδε, 
χώστις φίλος χἄσπευδεν εἶναι μὴ μάχας. 

τὰν πὸ εὐνούστατος μὲν ἣν μακρῷ Κλεώνυμος. 

ΕΡ. ποῖός τις οὖν εἶναι δοκεῖ τὰ πολεμικὰ 

6560 ὁὁ Κλεώνυμος; 
ἌΡ. ψυχὴν ἄριστος, πλήν γ᾽ ὅτι 

οὐκ ἣν ἄρ᾽ οὑπέρ φησιν εἶναι τοῦ πατρύς" 
2 ΄ ργ ξ ὺ ΄ 58 ἢ 

εἰ γὰρ ποτ ἐξελῦου στρατιώτης, ευϑεως 

ἀποβολιμαῖος τῶν ὅπλων ἐγίγνετο. 
ΕΡ. ἔτι νῦν ἄκουσον, οἷον ἄρτι μὲ ἤρετο" 

δῦ ὅστις χρατεῖ νῦν τοῦ λίϑου τοῦ ᾽ν τῇ Πνυχί. 
ΤΡ. “Ὑπέρβολος νῦν τοῦτ᾽ ἔχει τὸ χωρίον. 

642. ἀπ. τοίς. ὡς τρὶς ἀποχει- 
ροτονηϑείσης. (ἀποχειροτονεῖσϑαι 
εβὲ ΞυἔταΡ δ 106 ΤΘριαἸΑΥΊ. ΒΩ 
καὶ διὰ τούτων δὲ σεμνύνει τοὺς 
᾿Αϑηναίους, ὡς ἐξουσίαν ἐσχηκότας 
ποιῆσαι εἰρήνην. 8. οἵ. 640.) Εκμ. 
804. 5644. 
644. ἐν τοῖς σκύτεσιν. διὰ 

τὴν δειλίαν. (9) ἡ παροιμία ἐπὶ 
σχύτη βλέπει. ἢ σκύτη (ἢ ἐν τοῖς 
σκύτεσεν) ἀντὶ τοῦ πρὸς τὰ πο- 
λεμικά. (αὖ δοιϊΐΐα Ρ6] 1015 ᾿ηαἀποῖα 
1η16]Πσαηΐαῦ συνεκδοχεικῶς, 4πὰ6 
{3} Ξοηΐεητία ΕἸοΥΘμἐ15 ΟΒ γε 181.) 
ἢ πρὸς τὸν Κλέωνα, ὅτι σκυτεὺς 
ἦν, ἀντὶ τοῦ ἐν τῷ φύβῳ τοῦ Κλέω- 
νὸς ὁ νοῦς ἣν ἡμῶν. 5. Τογθηΐ. 
Ἐπη, 4, 7, 56. ἀπίπιμϑ 68ὲ ἦπιὶ ραεῖ-- 
τιΐξ. Βει: »»ἱ. 6. ΟΙδο σουαγλι5 ἔπ πὸ 
ΒαΒΕΥ παρα σΘΠρ.. οἰΐ οροτίθραξς 
δανθυίθυθ δ: Π}11ΠῚ δὲ διιδοι ἴα : 
5. διιΐθιη το] τοῖος Ρϑοθηη ἴοι 
Ῥτονθυθία]8 εϑὲ σχύτη βλέπειν ποῃ 
ἐπὶ σκ'. βλέπειν : νι8 γεβρ. 663. 

667. κἄσπευ ὃ εν. καὶ ἐσπούδα- 
ξεν. οἴ, ΡΙαε, 1169. - 

648. εὖν. μὲν ἦν. ὅτι δίψασπις 
καὶ δειλὸς. ἦν. 8. οἔ. 496. 

650. ψυχὴν ἄριστος. ΡΕΥ ἧτο- 
πΐαπὶ ἀϊοίτπι, ν6] πὰ σαϊΐοπα αἷ- 
Οἰπλιι8 πιϊπέπια τπαΐμδ, ΟἸΘΟΠ απ 

μπὰς 5816 σοηλϊοο ΘΒΡΟΥ ΘΙ [8π- 
αιιαπὶ ΘΡΌΥλ. οἵ {Ἰπιϊατιηϊ. --α 
Εἰ. Οἠγ. 
659. ἀποβολ. ἅμα μὲν καὶ διὰ 

τὸ ἀποβαλεῖν τὰ ὕπλα, καὶ παρὰ 
τὸ ὑποβολιμαῖος εἶναι. ὅ8. Ἰιιι185 
ΥΘΥΒΟΧΙΠΊ. 

655. Ῥηγχ ΙἸοοιις ζυϊξ ΑἸΠΘηΐ5 
ῬΥΟΡΘ δύοθηι, ᾿θοις 886. σοποϊοηξ 
Βαροπ δ ἀδβιϊηδῖιιβ. ν, Ῥ ΘΕ, ΠΘ ρος 
Αἴς. ρ. 878. εα, Ὑγε58.) Ῥοϊξδ- 
ΑὙῸΠ. στ, 1. Ρ.. 19, 6χ ἰπίθγρ, Ἀδπ. 
Β. αὐ Εφι. 42. --- Ναιιθ νϑῦο 1]- 
116 Ἰδηΐιτι Πρ δηξ οοποΐοηθ5, 564 
εἴδει 1π 1ῃθαῖγο ΠΙοηγϑίθοο, εἴ 

ἴῃ ἴρθο ἴογο, 8460 58π6-, υ ἄγο- 
ρὰᾶν ῬΥΟ σΟμοΙοη8Β. δοσθρθιηΐ, 
Φυθπὶ ναῦὸ πἷο νοσαὲ ἰϑρί άθηι, 
Ῥτοξθοίο βῆμα εϑὲ οἱ 5115. 5 655 1π 
{υῖθιιπ8}1; αιι86 οεγαΐ προεδρία ΡΥγ- 
ἰδηϊριι5 οὐ Ερίβίαιβ δββδίσηδία: 
ΟἸΐπὶ 6 Ἰαρίαβ: σιιὰ χαϊομθ δὐϊαπι 
ΔΙίαγθ ἀϊοϊΐαγ λίϑος. Ἐ 1, Οἠγ- 
οἱ, Ηατροογδίίοι ν. λίϑος εἱ 1θχὶ- 
ΘΟΘΥΔΡΗΙ. Εἰχιι. 950,, τηοπθηΐθ Β6. 
λάρος κεχηνῶς ἐπὶ πέτρας δημη- 
γορῶν. 

656. Ὑπέρβολος. ὅτι μετὰ 
τὸν Κλέωνα ᾿πέρβολος ἐπολιτεύ- 
σατο. Χρέμιδος δὲ υἱὸς ἦν “Ὑπέρ- 
βολος, ἀδελφὸς δὲ Χάρωνος, λυ- 



852 4ΦΡΙΖΣΊΎΤ ὦ ΝΟΥΣ 

αὕτη; τί ποιεῖς; τὴν κεφαλὴν ποῖ περιάγεις ; 
ἘΡ. ἀποστρέφεται τὸν δῆμον, ἀχϑεσϑεῖσ᾽, ὅτι 

αὑτῷ πονηρὸν προστάτην ἐπεγράψατο. 

660 ΤΡ. ἀλλ οὐκέτ᾽ αὐτῷ χρησόύμεϑ᾽ οὐδὲν, ἀλλὰ νῦν 
ἀπορῶν ὁ δῆμος ἐπιτρόπου καὶ γυμνὸς ὧν 
τοῦτον τέως τὸν ἄνδρα περιεζώσατο. 

ΕΡ. πῶς οὖν ξυνοίσει ταῦτ᾽ ἐρωτῷ τῇ πόλει. 

ΤΡ. εὐβουλότεροι γενησόμεϑα. 
ΕΡ. τρόπῳ τίνι; 

ε , - ΨΦ 

665 ΤΡ. ὅτι τυγχάνει λυχνοποιὸς ὦν. πρὸ τοῦ μὲν οὖν 
ἐψηλαφῶμεν ἐν σχότῳ τὰ πράγματα" 
νυνὶ δ᾽ ἅπαντα πρὸς λύχνον βουλεύσομεν. 

Ἵ 

Ὁ)... τῷ, ΕΡ. 

οἷά μὶ ἐκέλευσεν ἀναπυϑέσϑαι σου ! 
ἡ [ν δε 

ν ὦ 

το τί; 

ΕΡ. πάμπολλα καὶ τἀρχαῖ᾽, ἃ κατέλιπεν τότε" 
670 

χνοπωλης (ΝῸΡ. 1064. Βε.) φαῦλος 
τοὺς τρόπους. -- προείλετο δὲ τοὺς 
τοιούτους ὁ δῆμος: ἀπιστῶν διὰ 
πόλεμον τὸν πρὸς “ακεδαιμονίους 
τοῖς ἐνδόξοις τῶν πολιτῶν, μὴ τὴν 
δημοκρατίαν καταλύσαιεν. ἐξωστρα- 
κίσϑη δὲ οὗτος, οὐ διὰ δυνά- 
μεῶως φόβον καὶ ἀξιώματος, 
ἀλλὰ πονηρίαν καὶ αἰσχυ- 
ψην τῆς πόλεως. (γεγθα ΤΒι- 
οΥαϊαϊς 8, 13.) ἐν Σάμῳ δὲ δια- 
τρίβων ὑπὸ τῶν ᾿ϑηναίων ἐχϑρῶν 
ἐπιβουλευϑεὶς ἀπέϑανε, καὶ τὸν 
ψεχρὸν αὐτοῦ βαλόντες εἰς σάκκον 

ξῤῥιψαν εἰς τὸ πέλαγος. 8. οἵ. 867., 
Ἐπ πο... Εις 1915. Ῥ]ὰξ, Νίο, 
15.. Ἁ]ςοΙΡ. 18. οἱ 10Ὶ᾽1᾽ Βϑδχ. ΟἋΟἹἱο. 
Βυυΐο. 6. 62.: 15 (Ο, ϑεύνη 18 
ΟἸδιιοῖ18) ργαθέοσ θοάδι αἴθ. {0 
ϑαἐμγτιίτιιις ἐγιὺ. ρμίοριί5) βῆαγίο δὲ 
ίασοο Οὐ85., ρμῤίϊσε 68ὲ ἱπιέθγ[6-- 
οἰμδ; ποπιὸ οδἰπιίίπις Αἐποπῖεδγιδῖϑ 

Ἡγροσγϑοὶϊ, οἱ)ὼ5 ἱπερτοδίξαξοηι υϑὲξ- 
«4εείσοστπ. σοτποδάταθ τιοίαι Γι, 
πὶ Ππουιηλ πιθηϊηϊξ, ΕἸ. ΟἾν. Ἐπι- 
ῬΟ]π φαοσιθ ξαρυϊαπι 1π ΗΥροτ- 
Βο τιπι δΟΥΙρβῖβθο πηοπθὶ ΝΜΙΔΥΙΟδπι, 
657. περεάγεις; ἀποστρέφεται 

τὸ ὄνομα τοῦ Ὑπερβόλον ἀκού- 
σασὰ ἡ Εἰρήνη. ὃ. 

- 9 Ω’᾽ ’ , 2 , 

πρῶτον ὃ΄; ὃ τι πράττει Σοφολλέης. ἀνήρετο-. 

659. -“ἐπεγ9. ἀντὶ «τοῦ ἐχειροτό- 
γησε; “κατέστησεν. ἡ δὲ μεταφορὰ 
ἀπὸ τῶν μετοίκων τοὺς προστάτας 
προγραφόντων ξαυτοὶς. 8. 

602. περιεξώσατο. οἱ γὰρ 
γυμνοὶ ἐπιϑυμοῦσι παν περιξώμα- 
τος τυχεῖν. ὁ δὲ ,οῦς, δι ἀνάγκην 
τέως τοῦτον ἐζώσατο πολυτελέστε- 
ρον, (ἰπιο: ἐζώσατο, οὐ πολυτε- 
λέστερον, λοὺ οἴπιοῖι, τιογὶ πιαρἐβ 
ϑιμπέμοϑο. Οἰνέα δᾶ 6δὲ, ἄς δὲ 
εὐτελεῖ, νυἱῖῖ, β᾽μ ΠΥ οὐ π6516- 
οἴμππι δϑἕ ῬΙΏΔΔΥΙ 1:1. δῇ 672.) 

667. πρὸς λύχνον βουλ. ὅτε 
λυχνοπώλης ὃ ̓ Ὑπέρβολος. τινὲς δέ 

φασιν αὐτὸν Σύρον. καὶ Κρατῖνος 
δὲ ἐν Πυτίνῃ" Ὑπέρβολον δ᾽ 
ἀποσβέσα ς ἐν τοῖς λύχνοις 
Τράψω. ὃ. 

668. τὰ τί; τὰ ἀαἰϊχίτ, «υϊα Ρτδο- 
οοϑβϑὶῦ οἷα, 5ἰσαὶ 671. τὸ ἴῃ τὸ τίς 
γϑέθυζασ τ δαυμαστόν. νἱὰ. Ηθδγηι. 
δὰ ΥΊΡΟΥ, δποῖ. 25. 

669. 1... 6. καὶ τὰ ἀρχαῖα παάμ- 
πολλὰ (ὄντα), ἃ κ. τι. δείαπι τυδ- 
ἐόγώ τἰία ρίμωτγίπια, φμαθ ἕμπε ἀϊα 
χοἰϊφιῖε, αὐιὰθ Ορρομιιμίηῦ ΠΟΥ Ϊ5 
ΥῸΡ5, ἀθ. αχαΐθιιβ μιοᾶο αϊοΐιπ 
6. 
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ΤΡ. εὐδαιμονεῖ" πάσχει δὲ ϑαυμαστόν. 
ἘΡ. 

ΤῈΣ 

ἘΕΡ. 

ΠΡ. 

Σιμωνίδης πῶς; 

Α ᾿ 
το τι! 

ἐκ τοῦ Σοφοκλέους γίγνεται Σιμωνίδης. 

[ ᾿ . " ν᾿ 
οτι γερῶν ὧν καὶ σαπρος 

κέρδους ἕκατι κἂν ἐπὶ ῥιπὸς πλέοι. 

675 ΕΡ. τί δαί; Κρατῖνος ὁ σοφὸς ἔστιν; 
τὰ τῷ : ἀπέϑανεν, 

ὅϑ᾽ οἵ Δάκωνες ἐνέβαλον. 

672. 85.: ὅτι ἐπὶ μισϑώ ἔγραψε 
τὰ μέλη. καὶ γὰρ Σιμωνίδης δοκεῖ 
πρῶτος σμικρολογίαν εἰσενεγκεῖν εἰς 
τὰ ἄσματα καὶ γράψαι ἄσμα μι-- 
σϑοῦ. τοῦτο δὲ καὶ Πίνδαρός 
(ἰ5:ππι. 9.) φησιν αἰνιττόμενος" οἱ 
μὠὲν πάλαι --- ὕμνους. ἃ μοῦ- 
σα γὰρ (ἃ Μοῖσα γὰρ οὐ) φι- 
λοπερδής. τὸ μέντοι περὶ πιβω- 
τῶν (περὶ) Σιμωνίδου λεγόμενον, 
ὅτι παρακειμένας εἶχε δύο, τὴν μὲν 
κενὴν, τὴν δὲ μεστὴν, καὶ τὴν μὲν 
κενὴν χαρίτων (Χαρίτων) ἔλεγεν 
εἶναι, τὴν δὲ γνώριμον ( Αγ! Δ ΘΠ], 
δυλϊοα μι), περιφερόμενον εὐὑρίσκε- 
ται καϑ' ἱστορίαν γὰρ οὐδεὶς εἴ- 
ρηκεν. ἄλλως. ὁ Σιμωνίδης διεβέ- 
βλητο ἐπὶ φιλαργυρίᾳ. καὶ τὸν ΣΙο- 
φοκλέα οὖν διὰ φιλαργυρίαν ἔοι-- 
κέναι τῷ Σιμωνίδῃ. λέγεται δὲ, 
ὅτι ἐκ τῆς στρατηγίας τῆς ἐν Σά- 
μῳ ἠργυρίσατο. --- αἱ ἱποίαϊ! 4]116- 
χῦχα 1ἰ1πᾶ΄ ΑἸ ΠΘὨ θη ϑίπιηι οἴπὶ 88- 
ΤᾺ]15 611 ὲ}π ΟἸγ ΠΡ, 85, 1., 5ϊνθ 
δηΐθ ΟἾγ. παῖ, 439,, οἴχπὶ μ6]]ιπὶ 
ῬεΙορ. ὀσορογι ΟἸγρ, .87, 1.; 
βδῖνε δηΐξὸ ΟἾΥ. πϑΐῖ, 491. νὰθ ΑὐἹ- 
ϑἰορ δὴ ΦΥΘΏ1ΠΊ. ΘΥΘΙ 6 11} 
Αμπιροηαθ ὅόρῃ., ᾿ἰθίψιι6 Ηργηι. 
οὐ ΤΏΤΕΥΡΡ. Ρϑυιπὶ ἰρὶτιΓ νουὶβϑὶ- 
ΤῊ]6 εβδὲ, Οοχηίσιμι νοΐθυβ 1111π|5 
ΟΥ̓ΠΠ] 15. 51 χυοα ζιϊδ, τηθπιο- 
Υἱατι Ὑϑΐγοα556. ἀ6 8: πιο] 15 αιΐ- 
ἄθη φιλαργυρίᾳ τοῖα εδὲ ΑΥἱδισίο]18 
ἘἈΒεΐοσ, 8, 3. παυυδίϊο, αιδηι σοη1- 
τη δπηογανῖ ΕἸ, ΟἾγ. 

673. γέρων ὧν καὶ σαπρός. 
ἀρχαῖος καὶ παλαιός. -- 8. ϑι1445, 
Ἰπομθηῖ6 ΒΥ. : δαπρὸς καὶ ἐπὶ τοῦ 
παλαιοῦ. Σιμωνίδης (Σοφοκλῆς) 
γέρων ὧν εἰς, Β.: ΨοχίοΣ τὰ- 

ἈΒΙΒΊΤΟΡΗΛΝΕΘΒ 1. 

ταθῖ σαπρὸς Υοοιΐι5 δογαϊάμο, ἀρτιᾶ 
ἘπρΡο]π σαπρὸν τὸ παλαιὸν αἷοὶ 
διιοίοῦ αϑὲ Ποῖ, ρ. 869. 

674. διπός. φρυγάνου, ψιά- 
ϑου. λέγοιτο δ᾽ ἂν ἐπὶ φιλοκχερδεῖ. 
λέγεται δὲ καὶ ἄλλως" ϑεοῦ ϑέ- 
λοντος κἂν ἐπὶ ῥιπὸς πλέ- 
οἐς. δὶψ δὲ ἐστιν ἱμαντῶδες φυ- 
τὸν, παρὰ τὸ ῥέπω δὲψ καὶ δὶψ, 
καὶ ῥίπεσι τοῖς τῆς ἰτέας κλάδοις. 
8. οἵ. ϑΘοΒηθί θυ. Ι6χ, συ. ν. ῥέψῳ. 
ΕἸ]. ΟἾχ.: --- Ἐλθὲ ῥὲψ ξορδς νοὶ 9ξο- 
χγία ΘΧ ΟΔΙΔΙΉΪ5, ---- Πα 416 ΠΔΥΘ 1 
ἴδηι Ἰδθνὶ γ6 βϑδὲ 4858] τῶν ἀδυνά- 
τῶν; τἴ Β0ΠῚΠΊ8 51} δναυ εἶα 6715, 
41 ΟΧίγθπ]Ο 586 ρϑύίσιϊο σοχημῖ- 
ἰ Ῥυορίθυ Πππουαπι. --- 

675. τέ δαί; φωίά Ρογγοῦ νἱᾶβ 
ῬΠιῖ, 166., Ἀδῃ, 195., Ἐπιν, Πρ]. ΑἹ]. 
1809.., Ηργηι. δὰ Ψίρου, δηποῖ. 
846. --- Κρατῖνος. Οὐΐπι1], 10, 
1.: Ῥίωγοδ ὐμδ (γ᾽ 6υ15 Θομιοθαϊδθ) 
αμοέογθδ; «Αγιίδέορλατιθεβ ἐάαπιϑῖν δέ 

Ἑωρο 5 Ογαξίσδφιθ ργαθοίρμῖ, ἔ1ο- 
ταϊί Ογδίΐηιιδ, ροδία σοχηΐοι5. ΑἸΠ,, 
ΟΠ παῖς ΠΙΠις., ἀπ στ ΟΥδ-- 
ἰθῖθ οὐ ἘΌΡΟ 6, οἶτοα ΟἸγ Πρ, 
81.. Τθϑδίθ Ειβθθῖο, νἱάθ ρυδθῖεε 
ῬΙαϊομεπὶ αἱΐοβαιιθ νοις. ΒΈῸΚ. Αὐ]- 
βἴορἢ. νοὶ], 4, ρᾶρϑ. ΧΧΥΙΙ, 5644.) 
ΟΥααιι, δὰ Ἡογαΐὶ. Ερϊϑβι. 1, 19, 1., 
Τογυγθηΐῖ, δὲ Ἰηΐευρρ, δα β]ιβάθμι 
δεῖ, 1, 4,1.., ΕἸ. ΟὨγ. δὰ ἢ. 1.» φυὶ 
αυλάθλ φιλοπότην δι διια 1556 
τποπδὺ Ια αἱ5 Εἰ. 401... 588. οἵ. 
5664. -- ἀπέϑανεν. πιαῖι5. ἀη- 
105 97... τιὸ Ζάτηα δϑί, να, Ουαααΐ- 
τι 0101. ᾿ : : 

676. ἐνέβαλον. ἀντὶ τοῦ ἐπῆλ- 
ϑον τῇ πόλει. 8. δῃο 1, Ρ6}}1 
Ῥεϊορ., ΟἸγρ. ἮΝ ὦ. δἶνε δηΐθ 
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ΕΡ. 

ΤΡ, 

ΑἩΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

τί παϑῶων; 

ὃ τι; : 
ὡρακιώσας" οὐ γὰρ ἐξηνέσχετο 
ἘΠΕΤΩΣ 
ορῶν πίϑον καταγνύμενον οἴνου πλέων. 

2 ᾿"᾿, 3 - » 

χἄτερα πόσ᾽ ἄττ᾽ οἴει γεγενηῆσθ᾽ ἐν τῇ πόλει; 
680 

[κὸ 3 ᾽ ς .- 

ὥστ᾽ οὐδέποτ᾽, ὦ δέσποιν᾽, ἀφεξόμεσθϑά σου. 
ΒΩ 5 κ [4 ᾿ 3 ’ ’ 

ῦι. νυν, ἐπὶ τούτοις τὴν ᾿Οπῶραν λάμβανε 
-" - ψΞ" ἰξὲ 5.) 9 - “ 

γυναῖκα σαυτῷ τήνδε, κίτ᾽ ἐν τοῖς ἀγροῖς 
Γ - » -» - ’ 

ταὐτῃ ξυνοικῶν ἐκποιοῦ σαυτῷ βότρυς. 
, Ἂ 

ΟἸτο δ}... 491... ντὰ ὉΠ χα. ὃ. 19. 
“-τί παϑῶων; οἵ. ΡΙμ. 906. 

677. ὡὠρ. οἷον ὠχοιάσας, ἢ ἑλ- 
πυσϑεὶς, (ἢ) ἢ λειποψυχήσας, ἢ 
ἀϑυμήσας. ὡς φιλοπότην δὲ πάλιν 
διαβάλλει τὸν Κραεῖνον, μετὰ ἐκλύ- 
σεὼς ἐσκοτωμένον. ᾧ ἴσως ἀκολου- 

ἁεῖ καὶ τό ὡραπιάσας. τοιοῦτοι 
δὲ οἱ ,λειποψυχοῦντες " τρέπεται 
γὰρ αὐτῶν ἡ χροιά. ““υκόφρων 
δὲ τὸ ὡρακιᾷν ἀντὶ τοῦ ὠχρεᾷν. 
Ἐρατοσϑένης ὃξ τὸ ὑπὸ ἐκλύσεως 
ἐσκοτῶσϑαι. (--- ΟὙΔιηπΙΔΠ1Ο δἰγ- 
ποι ἀδηὶ, αιιδ5ὶ ὥραν αἰκίζειν: 
8 ΠῚ ΡΆ]ΠοΥ να ἑττισαι οὲ Τουηϑηι 

᾿αγραὶ. 17. Ολν,) ὅτι δὲ φίλοινος 
ὁ Κρατῖνος. καὶ αὐτὸς ἐν τῇ Πυ- 
οἰνῃ (46. 48 ο᾽ι5 ἔαρι! α Ἰϑιιάδη- 
Τὰ Αἰπ θη, 11., 6α. δομυνεῖρ. τ. 
ά. Ρ». 8332. 5661.) Ε᾽ ῬΆΡγῖο, Β. ΘΥ, 
“. Ρ- 459.) λέγει σαφῶς. 8. 

675. ὁρῶν. 5ῖ. Β6η6 Α. νῃῇσὸ 
ἐδών. --- Βη. Οδιιβαπι. Πι]ιι5. ἡ 1- 
ΟἿ Ποὰ ἱπαϊοαϊαιι. πᾶ ΠΟ 558 ριῖο, 
απο δἕ, αἰπὶ νἱάφε, αἰοίταν ποὰ 

ὟΝ , 

διιδε πα Πί558, ει. ἐδωὼν πίϑον τν8]8 
βδοηδί. Β. 

679. 1τἰ84 Ἀν. Τηνεῦη. 1)1η4. ντ}]- 
80 γεγενῆσθαι ΦῊ) ἀπο δ, ὁ ὥσπερ 
ἐχκπλαγείσης τῆς Εἰρήνης ἐπήγαγε 
τὸ καὶ ἕτερα τοιαῦτα γέγονεν ἐν 
τῇ πόλει. 

680. -- ΠΡ] αυὶ μοϊθβϑὶ, 81, 
αιιοὰ 6Χχ πὸ ἂν. βαϊτιιηι δϑῖ, 
ἀφησόμεσϑα ε1ϊ ἰμτοῦ ΡΥΘ δια θἰτιπὶ 

ὦ φιλτάτη, δεῦρ᾽ ἐλϑὲ, καὶ δός μοι κύσαι. 
ἀρ᾽ ὧν βλαβῆναι διὰ χρύνου τί σοι δοκῶ, 

»" ὦ δέσποϑ᾽ Ἑρμῆ, τῆς ᾿οπώρας 
οὔκ, εἴ γε κυχεῶν᾽ ἐπιπίοις βληχωνίαν. 

κατελάσας; 

βογίρίθγας οπχητλιῆν Αἰτούιτι οσοα. 
ει εὐὰ, ἀφεξόμεσϑα. Ῥ;. δέσποινα 
ἀν σὰ Ῥαχ; αν (68. οἵ, 696. 

681." ἔπ τουξοῖς {π|. Εἰπ ΠΏ: 
5,91: 66.) μᾶς σομαϊ!]οηθ, μὲ 
1656. 5011, τιῪὁ Ῥασθπὶ βϑιροΥ τοὶϊ- 
ΠΘὰ5. δὲ 00]1845. ἐχποιεῖσϑαι οΘ5ὲ οὐδὲ 
ΒΙΡΉΘΙΘ., Ρργούόγθαγθ. Β. δι: μίαν 
τῶν συνανελϑουσῶν τῇ Εἰφήνῃ 
πρὺς γάμον αὐτῷ δίδωσι. προειρή- 
καμὲν δὲ, ὅτι ᾿συνανειλπύσϑησαν 
αὐτῇ ἢ τε ᾽Οπωρα καὶ ἡ Θεωρία. 
ἤσαν δὲ ἑταῖραι. 

683. ἐκποιοῦ σαυτῷ. οὐκ εἶπε 
(τ οὐ ς) παῖδας, ἀλλὰ (τοὺ ς) 
βότρυς διὰ τὴν Οπώραν. 8. 

684. δός μο: κύσαι, ρϑθγπείδὲσ 
χπῖλιὶ οδομίαγι. 

685. διὰ χρόνου ρΡογεποὶ δα κα- 
τελᾶσας ῬΘΥ͂ μιν ρβγβαΐοῃ: δὲ Ζογιρὲ 
Ροδέ ,ἤθμ ΡΟγῈ ἔγΓΘΓῸ ἦι Οροταπι. 
δ: ὅτι οἱ διὰ χρόνου ἐσθίοντες 
ὁπῶραν πολλὴν βλάπτονται, καὶ 
οἱ συνουσιάξζοντες συνεχῶς. ἐπεὶ 
οὖν ἐδόκει ὀπώρα εἶναι καὶ ἡ 
πόρνη; πρὸς «ἀμφότερα ἔπαιξεν. δι 

686. ὦ ὃ. Ἑρμῆ. οἵ. 696." 
657. βλὴ χ: βλήχωνα ᾿ἀττικοὶ διὰ 

τοῦ β, οὐ διὰ τοῦ 7. οἱ δὲ πολ- 
λὴν οὁπώραν ἐσϑίοντες. ἐὰν κυκεῶ- 
να βληχωνίαν πίωσιν, οὐ βλάπτον- 
ται. -- ὃ. 486 μϑυθᾷ, 4ῖι88 ἀἰο τα 
βλήχων βἶνθ γλήχων, εἰΐαηι βληχὼ, 
γληχὼ, τιοπεέθα ρμίοσίμπι [λιιι,ν 
δογηι. Ροεὶ, Ῥοϊειπιίτιξθ, να Β1]- 
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ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα τήνδε τὴν Θεωρίαν 
ἀπάγαγε τῇ Βουλῇ λαβὼν, ἧ σπέρ ποτ᾽ ἦν. 

690 ΤΡ, ὦ μακαρία Βουλὴ σὺ τῆς Θεωρίας, 
ὅσον ῥοφήσεις ζωμὸν ἡμερῶν τριῶν, 
ὅσας δὲ χατέδει χόλικας ἑφϑὰς καὶ κρέα! 

ἀλλ, 

ΕΡ. 

ὦ φίλ᾽ Ἑρμῆ, χαῖρε πολλά! 
͵. 

καὶ συ γε, 
ὥνϑρωπε, χαίρων ἄπιϑι καὶ μέμνησό μου. 

695 ΤΡ. ὦ κάνϑαρ᾽, οἴκαδ᾽, οἴκαδ᾽ ἀποπετώμεϑα. 
ΕΡ. 

ἜΡ. 

ΕΡ. 

"Ν᾿ πὸ 

ΕΡ. 

οὐκ ἐνθαδ᾽, ὦ ᾽τᾶν, ἔστι. 
ποῖ γὰρ οἴχεται; 

ὑφ᾽ ἄρματ᾽ ἐλϑῶὼῶν Ζηνὸς ἀστραπηφορεῖ. 
πόϑεν οὖν ὁ τλήμων ἐνδάδ᾽ ἕξει σιτία; 
τὴν τοῦ Γανυμήδους ἀμβροσίαν σιτήσξται. 

700 ΤΡ. πῶς δῆτ᾽ ἐγὼ καταβήσομαι; 
ΕΡ. 

ἸοΥΡ οῖς. ΕἸΟΥΔ6 ο]455. Ρ. 151. εἰ, 
4ὸ5 Ἰαπιάαὶ, ΤΠ] οβοοΥ. 8, 86.; ΓΝ 
Η. Ν, 20, 14. οθίθγαπι οἵ, 1099. 
ΟΥ̓ Ξ58 δὲ 8116 π1ἃ ΟΡ ΒΟΟΘἢΙ 58Ὁ- 
εβδὲ: πᾶῖι βληχῶ εἰϊδπι αἰοϊίιν τὸ 
γυναικεῖον αἰδοῖον Τιγϑιδῖγτ, 89.“ 
Ἐκ 6. 

688. τοῖς μὲν γεωργοῖς φέρουσα 
Οἱ Εἰρήνη) τὴν ᾽οπώραν ἔδωκε, 
τῇ δὲ Βουλῆ τὴν Θεωρέαν ἀπένει- 
μεν. --- ἡ γὰρ Βουλὴ τὰς ϑεωρίας 
ἐξέπεμπε. --- ὃ. Οὐπνοπίθηῖοῦ ΤΠθο- 
χίϑι ϑοηδί δρΡρ]οαῖ : πᾶπὶ 86- 
Παΐτπ5 41105 Οχίτα Ππη65 δα βϑούϑ, 
νῈ] δα 1πᾶὸβ βοΪθπηπθ5, γε] αἀ 
ΟΥ̓ΔΟΙΪα χρϊ τορι ογαΐοτοβ, ϑεω- 
ροὺς νοσαβαηΐ, (οξ, ῬΠοῦ. 16χ. Ρ. 
7Ὲ. οἱ Εἰβομασ, πα ΡΊΒΕΣΟΕΙΟΊ, 
18., ῬΙδαα, 1, 19. Β.) πανΐπι, αι 
νεμοραπίμσ, ὀεωρίδα, 58 Υ ΠΟΙ πα 
ϑεωρίαν εἰς. 1. με. 

690, μακαρία τῆς Θεωρίας. 
νἱα, δῖ. συ. 8γ. ὃ. 948. 
691. ἡ α. τριῶν. ἐπὶ γ΄ γὰρ ἡ- 

μέρας ἐψηφίσατο ἡ “Βουλὴ δοῦς 
ϑύειν" ἀφ᾽ ὧν καὶ ἕτερα ζῶα. 8. 
Οὐΐα ἵπ ἐγ παιιπὶ ΒῈΡΡΙΙοα 65 
ἀδοευπὶ 5ο]θρϑηῖ, Βγ. 

692. κατέδει, εοπιοάε5. νὶἱᾶ. 
ΜΜαι,. δΥ. συ. δ. 180, δι: χόλικας. 
τὰ τῶν βοῶν παχέα ἔντερα" ταῦτα 

ϑάῤδει, καλῶς" 

γὰρ οὐχ ἐαολν ὡς τὸ ἄλλο 
σώμα. --- ᾿ 

696. ὦ ᾽τ ἄν. π.. 6. ὦ ἐτᾶν. νἱ-- 
ὅδ: ΕΗ 6". ΘΟΡΝ ῬΉ1 1279, 
(1305.).. Ὧ05 δά Οεαΐρ. Β. 1086. 

697. ὁ σείχος ἐκ Βελλεροφόντου 
Εὐριπίδου, παρὰ τὸ ἀστραπαῖς 
ὑπηρετεῖν. 5. 

699. ἀμβρ. ἀντὶ τοῦ τὴν κό- 
προν. -- ϑὲ ΕΡ1: 56 (τι, 701. π. 

α. τὴν ϑεὸν, ἀΐς γωχεα ἰρϑᾶπι ἀἄφαπε 
ῬΈ δοῖα, 5ῖν 6 Δ} ἰδΐθγβα 1111118. αυϊ- 
ἀδπὶ ΜΠ ΠΘυν ἃ ΠΏ 10 1611] 5 Θ᾽ ϑηϊ, 1εβὲ8 
ὉΡΙ ἀγαλμα γὰρ ἣν γ Ἰηααῖδ, ἐν τῷ 

ϑεάτρῳ τῆς ᾿ἀϑηνᾶς. 568 τγξοῖεα, υΐ- 
οἷ ξαϊίου, ΕἸ. Ομγχ.: "Νοη, Ραΐο: 
πᾶπὶ 4115 Ῥούϊι5 ἢ κόρα ν6] 
παρϑένος αἱοῖα, Θὲ ἀαϊαμηὶ ᾿ρβᾶπι 
Ῥδοθπῖ ἱπίθ] }Π] 98 ηλ115, ΡΘΥ αιδῖη οὗ 
Δϑοθηϑ5. δὲ ἀδθβοθηβιβ ὈΡ 416 11-- 
θ6712 8δ8η86 ΠΟῚ ἔθῃιθγθ, τι ορῖ- 
ΠΟΥ͂, ἱπνθηΐη5 τὴν ϑεὰν ρτο ΜΠ- 
ΠΘΥν8, Ὠ151 ἀθ δα Ὀυδθοθϑβουῖ 5εὺ- 
ποῖ ς 'οἰς. ---- -Ἡ ὦ κόραι, Ορογᾶ 
οἵ ὙΠοοΥΐδ. δον κατέλυσε τοῦ οὐ- 
ρανοῦ τὴν ὑπόκρισιν" κάτεισι γὰρ 

ἐπὶ τὴν ὀρχήστραν κλίμαξιν. ἐχο΄- 
μενος δὲ τῆς Εἰρήνης “καταβαίνει 
ὁ πρεσβύτης [ἐπὶ τὴν ὀρχήστραν]. 
ἴσως δὲ καὶ Χορὸς ἀνῆλθεν εἰς τὴν 
ἀναγωγὴν τῆς Εἰρήνης. 

24 
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τηδὶ παρ᾽ αὐτὴν τὴν ϑεόν. 
ἘΠ ῈΡς 

- 23 : ᾿ 

δεῦρ᾽, ὦ κόραι, 

ἕπεσϑον ἅμ᾽ ἐμοὶ ϑᾶττον, ὡς πολλοὶ πάνυ 

ποθοῦντες ὑμᾶς ἀναμένουσ᾽ ἐστυκότες. 
ΧΟ. Ἐ 

108 

ἀλλ ἴϑι χαίρων ἡμεῖς δὲ τέως τάδε τὰ σκεύη 
παραδόντες ἃ. ᾿Αγἰδίορῃ. 

τοῖς ἀκολούϑοις δῶμεν σώξειν, ὡς εἰώϑασι μάλιστα 

περὶ τὰς σχηνὰς πλεῖστοι κλέπται κυπτάξειν χαὶ 
κακοποιεῖν. 

ἀλλὰ φύλαττε σὺ ταῦτ᾽ ἀνδρείως ἡμεῖς δ᾽ αὖ τοῖσι 
Ὡεαταῖς, 

ἣν ἔχομεν ὁδὸν λόγων, εἴπωμεν, ὅδα τε 

703. ἐστῦ κ. ἔδει εἰπεῖν ἑστῶτες" 
τὸ (τῷ) δὲ ἐστυκότες ἐχρήσατο 
[διὰ τὴν Εἰρήνην, ὥσπερ δεὼ τὸ 
γαμηϑῆναι αὐτῶν τὴν μὲν τῷ Τρυ- 
γαίῳ - τὴν ὃὲ τῇ Βουλῇ. πόρναι 
γάρ εἶσιν ἐσκευασμέναι 5. 

704. ὁ Χορὸς μένων ποιεῖ πα- 
ράβασιν οὐ τελείαν ; ἀλλὰ κομμά- 
τιον μὲν ἔστι τοῦ “Χοροῦ. - ἄλλως. 
ἡ παράβασις αὕτη οὐκ ἔστι τελεία " 
τοῦ γὰρ ἐπιῤῥήματος καὶ ἀντεπιῤῥή- 
ματος ἐστέρηται. --- ὃ. οἵ. Ηερῃ. 
ΠΕΡ. 14. εἰ 101 Οδ:5ῇ. Ρ. 191. 5εαιι.; 
1ῖ6πὶ Ηεγα. Ε6πιὶ. εἰλρίτας τπλεῖσ. 
Ῥϑβ68. 720. 5664. ῬοΙαχ 4, τῶν 
δὲ χορικῶν ἀσμάτων τῶν κωμιχῶν 
ἕν δι καὶ ἢ παράβασις, ὅταν, 
ἃ ὁ ποιητὴς πρὸς τὸ θέατρον βού- 
ληται (βούλεται) λέγειν, ὃ Χορὸς 
παρελϑὼν λέγει (λέγη: νἱᾶ. Τάπιεπ 
ΘΙ θρσαη 5ϑ᾽ πλῖ5 ἠοορ5. ΔηΓΠα0]. 
Ῥαϊαΐῖ, νοὶ]. 1. ΡΥΘΘΕ. Ρ. ΧΏΨΗΙ. 
564ιι.) ταῦτα. ἐπιεικῶς δὲ αὐτὸ 
ποιοῦσιν οἱ κωμῳδοποιηταί" τρα- 
γικὸν δὲ οὐκ ἔστιν, ἀλλ᾽ Ευριπίδης 
αὐτὸ πεποίηπεν ἐν πολλοῖς δράμα- 
σιν. -- καὶ “Σοφοκλῆς δὲ αὐτὸ ἐπ 
τῆς πρὸς ἐκεῖνον ἁμίλλης ποιεῖ 
σπανιάώκπις, ὥσπερ ἐν Ἱππόνῳ. τῆς 
μέντοι παραβάσεως τῆς κωμικῆς 
ἑπτὰ ἂν εἴη μέρη, κομμάτιον;, πα- 
φάβασις, μακρὸν, στροφὴ, ἐπίῤῥη- 
μα, ἀντίστροφος, ΕΑτεπρῥημο.. 
ὧν τὸ μὲν πομμάτεον καταβολ ἡ 
τίς ἔστι βραχέος μέλους. ἡ δὲ πα- 

τῆς 
νΨ 

νοῦς ἔχει. ἘΣ 

ράβασις ὡς τὸ πολὺ μὲν ἐν ἀνα- 
παίστῳ μέτρῳ" εἰ δ᾽ οὖν καὶ ἐν 
ἄλλῳ, ἀνάπαιστα τὸ ἐπίκλην (2 
ἔχει. τὸ δὲ ὀνομαζόμενον μακρὸν 
ἐπὶ τῇ παραβάσε: βραχὺ μελύδριόν 
ἐστιν, ἀπνευστὶ ἀδόμενον. τῇ δὲ 
στροφῇ ἐν κώλοις ,“προᾳσϑείσῃ τὸ 
ἐπίῤῥημα ἐν τετραμέτροις ἐπάγεται" 
καὶ τῆς ἀντιστρόφου τῇ στροφῇ 
ἀντασϑείσης τὸ ἀντεπίῤῥημα, τε- 
λευταῖον ὃν τῆς παραβάσεως, ἐστὶ 
τετράμετρα οὐκ ἐλάττω τὸν ἀρι- 
ἁἅ μὸν τοῦ ἐπιῤῥήματος. οὗ, Ἀ8πη. 
840. -- παραδόντες νΥἱχτοοΐπηι 
εϑὲ, οὰπὶ βθαιϑίμν δῶμεν. ξοῦία 558 
(οπιΐοις βουίρβεσαὶ παρελόντες, 
αμἤεγοτιθα.,), αὰ5 νΟΟ85 ῬγοοΪῖνΘ 
Ἐὰ1Γ ῬΘΥΠλιΑΥῚ 1ΠΤΕΥ͂ 58. ΡΥΌΡΙΘΓ 
51 πη} 1{π 1 6 Π1, Θος ἘΗΣ σκεύη. 
τὰς ἄμας, τὰ σχοινία. γυμνὸν γὰρ 
ποιοῦσιν οἱ Κωμικοὲ τὸν “Χορὸν, 
ἵνα ὀρχῆται. 

706. κυπτ. πρυφιμαίως διατρί- 
βειν καὶ κρύπτεσθαι. 8. 

707. ἀλλὰ --- ἀν δρείω ς. 4110- 
411 ΟΠοσιιβ νἹάδίασ πατ 6. ἔα- 
Πλ1115., 4 τηεὶ δαἀδίθθδις (705.): 
πδηι ΤΥΥΘΘΘΙ5 8πι δριθυδὲ. Β. 

708. ἰιὰ Β Ῥαγῖβ., πἰδὶ αᾳυοᾶ 
101 Ἰδρέξιν ἔχωμεν, 486 5οΥρίιτα 
γηδεῖο ρ] οι ΜΙ δι μθῖῖο Οἰιῦ. οὐἹῦ, 
ἴπ (οπι. ἔτ. Ρ. 68. εὐ Ὀίμπδοσδο. 
δδὶ διιΐθπὶ μἴς ρσοοιὶ αἀτιθῖο Ροῦ- 
ἴα 6. 4]1ου} 115 ΒΟΘΏΪΟΙ νΘΥϑ5., αι θ τι 
γΥἱἀἰσα} } οδιιβα τιδιισρανῖς Αὐϊοῖορῃ., 
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Χρῆν μὲν τύπτειν τοὺς ῥαβδούχους, εἴ τις κω-᾿ 
μῳδοποιητηὴς ἃ. Ατῖϑὶ. παράβ. 

αὑτὸν ἐπῇνει πρὸς τὸ ϑέατρον παραβὰς ἐν τοῖς 

ἀναπαίστοις " 

εἰ δ᾽ οὖν εἰκός τινα τιμῆσαι, ϑύγατερ “]ιὸς, ὅστις 
ἄριστος 

κωμῳδοδιδάσκαλος ἀνθρώπων καὶ κλεινότατος γε- 
γένηται, 

εὐλογίας μεγάλης ὁ διδάσκαλος 
ἡμῶν. 

πρῶτον μὲν γὰρ τοὺς ἀντιπάλους μόνος ἀνθρώπων 

τιο 

ΕΥΣῚ ἊΝ ᾿ ᾿ 

ἄξιος εἶναί φησ 

715 

τὶ βο]θξ, πηΐγαῖιβ ἔογίβϑεθ ῬΆ1]0 
Ἱπϑοϊδητίας ἀϊοίαα 1Ππ4 ὅσα τε 
νοῦς ἔχει, δὲ φμᾷθ τπϑτιδ λαβει, 
αιιαὰθ πιθηΐθ εἶνθ δῃϊπιο ΠΟ 1η6- 

Ταῖϊι5, τνᾶϑ τρῖὶσ ἀαδοὶ ἐπὶ δίπιπι ἡα- 
ῥεπ. Μοισϊοὶ δϑὲ 7, φαοα εχ πιθπα- 
Ρυϑῃῖβ Ῥασῖβ. ἴῃ ΟΥ̓ ποπα τϑοθρῖϊ 
Βτ., μου: ἣν ἔχομεν ὁδὸν, ,, λόγον 
εἴπ., χῷσα τε νοῦς αὐτὸς ἔχει γε, 
πθο ταηἶτο τπϑ]ϊα5. ΟἹ πὶ σα] σαίαθ 
εαα.: ὁδὸν λόγων εἴπ... χ ὥσα τε 
νοῦς αὐτὸς ἔχει. ν]4. Ῥογϑοη. ργαεξ, 
Ηδοῦμθαθ 1,1. βοαι. -- ὁδὸν λό- 
γῶν, νἵἴδτα δἂο σαϊϊομθμι τ οϑῖγο- 
ΤΌΤ 5ΘΥ̓ΠΔΟΠΊΙΤΩ » ἢ. 6. σοπιοραᾶϊα- 
Τὺ, 4185 85 Ίπηιι5, ΘΔΥΊΙΠι 1π4ο- 
16πὶ 1πρϑηλιπιαιι6 ΑΥΒΊΟΡ 8 π15. 6- 
πατγυδίισιιβ Παθς αἸοῖς ΟΠΒοτι5. 

109. νῦν παραβάσει χέχρηται ὃ 
Χορὸς, μηδὲν περὶ τοῦ προκειμέ- 
νου λέγων ἢ τὸν ποιητὴν ἐπαινῶν. 
παράβασιν δὲ τοῦτο ἐκάλουν ἀπὸ 
τοῦ παραβαίνειν τὸν Χορὸν τῆς 
νενομισμένης στάσεως εἰς τὴν κα- 
ταντικρὺ τοῦ ϑεάτρου ὄψιν, ὁπότε 
ἐβούλετο ὁ ποιητὴς διαλεχϑῆναί 
τι ἔξω τῆς ὑποϑέσεως ἄνευ τῶν 

ὑποχοιτῶν πρὸς τὸ ϑέατρον διὰ 
τοῦ Χοροῦ. ἐστρέφετο δὲ ὁ Χορὸς, 
καὶ ἐγίνοντο στίχοι δ΄" εἶτα διελ- 
ϑόντες τὴν καλουμένην. παράβασιν 
ἐστρέφοντο πάλιν εἷς τὴν προτέραν 
στάσιν. --- ἦσαν δὲ ἐπὶ τῆς ϑυμέ- 
λης ῥαβδοφόροι τινὲς, οὲ τῆς εὖ- 

κατέπαυσεν 

ἐς τὰ ῥάκια σκώπτοντας ἀεὶ, καὶ τοῖς φϑειρσὶν 

πολεμοῦντας ᾽ 

κοσμίας ἐμέλοντο τῶν ϑεατῶν. [] 
ῥαβδούχους εἶπε τοὺς 'κριτὰς 
τοῦ ἀγῶνος. οὖς ὁ ποιητὴς (Οαγ585. 
8, 2358.) αἰσυμνήτας εἶπε. 5. Πᾶπὰ 
Θἴϑπι Ἰπάοχιπι ΡΥ βϑῖηθς ῥαβδού- 
χοι οἱ δαβδονόμοι ἃ Ξοἱρίομε, 4116Π| 
δεβίαρδηϊ, αἱοίϊ ἜΝ γ- 411 1π 
Ῥοιτουΐ ΑΓΟΝ. δΥ. 1. »,. 959. ἰδὰ- 
Ἰαπ ἴηι, ῃ1ς Τα θη ἣν ν. τύπτειν 
νἱἀθηταν ἸοΐΟΥ̓Θ5 ἸΏ: 6]]16 1, Β, 

710 παρ. ἐν τοῖς ἄναπ. πᾶ- 
σαν παράβασιν ἀνάπαιστον καλεῖ. 

σια, -- εἰ δὲ πρέπον ἐστὶν, ὦ 
ἹΜοῦσα, [ξαυτὸν] ἐπαινέσαι τινὰ, 
φησὶν ὁ διδάσκαλος ἡμῶν, τουτέ- 
στιν ὁ ᾿Δριστοφάνης, ἄξιος εἶναι 
πολλῆς τιμῆς, ὅστις, ᾿Δριστοφάνης, 
ἄριστος γεγένηται. 8. ϑύγατερ 
4τός. Ἡομι. Οαγ5ε5. 1, 10. τών 
ἀμόϑεν γ8; ϑεὰὼ, ϑύγατερ Διὸς, 
εἰπὲ καὶ ἡμῖν. 

72. κω μ. εἷς οἴΐατα τραγφῳδοδι- 
δάσκαλοι αἰϊσιιπίιγ. νᾶ. Αὐϊϑίοῖ, 
Ῥοόϊ. 9, ξα ΤΊ. Οὐν. 

714. ρεοοαῖΐα Ξιιρουϊογαμη Οοπλὶ- 
ΠΟΥΙΠΙ ῬοΥΙχδοίϑαἴητ, οἵ. Ταϊταπὶ 

ΒΔ ΠΑΥιπι. --- ἱ ὄνος. νἱ46 572. 
715. ἐς τὰ ῥάκια. ὡς τοιαῦτα 

εἰσαγόντων τῶν ἄλλων Κωμικῶν, 
ῥακοφοροῦντας. αἰνίττεται δὲ καὶ 
εἰς Εὔπολιν. καὶ τοῖς. φϑ. ἀντὶ 
κα εὐτελεῖς καὶ ἀδόξους ἄνδρας. 
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τούς ὃ᾽ Ἡρακλέας τοὺς μάττοντας, καὶ τοὺς πει- 
νῶντας ἐκείνους, 

τοὺς φεύγοντας κἀξαπατῶντας καὶ τυπτομένους 
ἐπίτηδες, 

ἐξήλασ᾽ ἀτιμώσας πρῶτος" καὶ τοὺς δούλους κατέ-- 
λυσεν, 

οὖς ἐξῆγον κλάοντας ἀεὶ, καὶ τούτους οὕνεκα τουδὶ, 
720 ἵν᾿ ὃ σύνδουλος σχώψας αὐτοῦ τὰς πληγὰς εἶτ᾽ ἀνέ- 

Θοιτο" 

μὰ κακόδαιμον, τί τὸ δέρμ ἔπαϑες; μῶν ὑστριχὶς 
εἰσέβαλέν δοι 

εἰς τὰς πλευρὰς πολλῇ στρατιᾷ, κἀδενδροτόμησε τὰ 
νῶτα; “ 

τοιαῦτ᾽ ἀφελὼν κακὰ καὶ φόρτον καὶ βωμολοχεύ- 

716. μάττειν τὸ πολλὰ ἐσϑί- 
ειν. ἀπὸ τῆς ματτομένης ζύμης. 
αἰνίττεται δὲ ταῦτα εἰς Εὐριπίδην, 
ὃς ἐποίησε τὸν Ἡρακλέα πίνοντα 
(1η ΑἸ Θβυ46), καὶ Ζιόνυσον δει- 
λὸν, καὶ “ἰα μοιχὸν, καὶ δοῦλον 
κλαίοντα. τινὲς δέ φασιν εἰς Κρα- 
εῖνον αἰνίττεσθαι, ὡς τοιαῦτα ποι- 
οὔντα δράματα. ἐπεπόλασε δὲ τότε 
ταῦτα τὰ λήμματα (ἀρ απιθηΐα ἴὰ- 
ῬθΑ]αΥ τη). καὶ αὐτὸς δὲ ᾿Δριστοφ. 
ὡς γαστρίμαργον τὸν Ἡρακλέα κω- 
μῳδεὶ καὶ ἐν Ορνισι (4696.), καὶ 
ἐν Αἰολοσίχωνι, (Θδη 1 Βδῃ15,) 
καὶ ἐν τοῖς Σιφηξὶ (58. 5644.) περὶ 
τούτων φησὶ, τοῦ τὸ Ἡρακλέους, 
καὶ τοῦ δούλου. - 5. 

717. τοὺς φεύγοντας, {με - 
ἶνοδ. υτυπτ. ὨΘΏΙΡΘ Δ Ὁ Οπιρπα- 
16: παιόμενος ὑπὸ τῆς Ὀμφαλης 
χρυσῷ σανδάλῳ, ιιῦ α5ῖ ἀρ, Γτιοΐδη. 
ἴῃ α1841. 1ον. Αθβοῖ!. οὐ Ηθγοα]β 
(ἀθου. ἀἷδ], 11, 1.)».““ δὲ. πθπλρα 
51 δθο οὐμηηΐα δὰ Ἠετοι θαι τοῖο- 
γχαπὶιτ; 56 νουρᾶ πεῖν. ἐκείνους 
οἷς. ν]ἀθηθιγ ΒρΘοίαγΘ ΔἸ1Ὸ5. 6]1ι5-- 
Ἰλο αἱ ΠΟμλΠ65, 411 4 'ΓΥΔρΡΙοἷ5 
(Οοιμητοῖϊδβαιιθ) ἰπαιισοβαμίον αν 
ΕΙΘρμιις (ΡΠ Π]οοΐοθίθς δὲ Ὁ εδέρας 
Ὁ]. ἃΡ. ϑόρμοοίοπι,, αἰ ἰιιο). 
ἐπίτηδες, ἀα ἱπαμδέγία. οἵ, 877 
οἴς, 

718. Ὠιμά, παρέλυσεν. 

ματ᾽ ἀγεννῆ, 

720. εἶτ᾽ ὧν. ἴα ΠεμῈ], οεὲ Πὰ- 
γν65. ΜΜΙβδο. οὐἹΐ. Ρ. 279,, τπουῖΐο 
ῬτοΡαπ ριι5 νἹΓ]5 ἀοοῖ5. ἸρΥὶ 
ταθηᾶοβα ἑπανέροιτο. 468 Ραγισιϊα 
εἴτα ἰπϊοῦ Ῥαγιϊοῖρ. δὲ νϑύθιῖηι 1π- 
ἰογροϑιία Ἰαπθαμπίσ ἢ αννοβ. 1], 1. 
εὐ Κορῃ. δὰ (οχιπΐῃ. α6 418]. ΑἸ, 
Ρ. 145. 56αιι. εα. δ. δϑξ, οἵ. ΡΙαἱ. 
794., ϑορῆ. Οεὰ. (οἹ. 855. 
791. ὑστρ. ἡ ἐξ ὑείων τριχῶν 

μάστιξ. ἔστι δὲ καὶ ἑστριχὶς ὅηρί- 
ον τρίχας ἔχον ὑὸς, (Ἰὰς. ϑοῃη61- 
θυ 16χ, ΘΎ. νν. ὕστριεξ, ὑστριχὶς,) 
ἃς ἐν τῷ διώκεσθαι ἐξακοντίξει 
κατὰ τῶν διωκόντων. (Ἰιος αϊάθηι 
ΠΟΙ] οὐτι 6556. ΠΟ ΠΟ ΠΟΙ͂ΪΘ ἸΡΏΟ- 
χαὶ. νᾶ ὙΠ παβϑηὶὶ Παπαῦ. δῦ 
Ναμιγρόδοί. νοὶ]. 1. ρ. 296.) εἰσ- 
ἔβαλεν. ἀπὸ μεταφορᾶς λέγει τῶν 
τὰς πόλεις πορϑούντων εἰσέβα- 
λὲν. καὶ ἔμεινεν ἐν τῇ τροπῇ. --- 
8. 

723. τϑοῖθ δαύιάϊε ἀγεννῆ), 48 
διιοΐογθ Αὐϊβίοσ. 1} Ἐοι, (9; 19. 
1.) τῶν εἰδῶν τοῦ γέλωτος λυ 
μὲν ἀρμόττει τῷ ἐλευϑέρῳ, ἄλλο 
δὲ τῷ βωμολόχῳ. (οΣ. Οἷς, αἀε΄ ΟἿ, 
1, 96.) στιν διίθπὶ ρτοργῖθ βωμο- 
λόχοι, 4 ἴῃ 58ΟΥ Π Ο115 ἀὐᾶ5. ἔγε- 
φαθπίαξ (τι 115. ροβίβα Ηἰἴθτο- 
6165), εὐ οἵα δἀι]αιίοπα δ αυτα 
Ρεϊπαηξ δὲ πιθῃ αἰ οδ}}, Ἡδβγοῖι. δε- 
ροσύλους νοοᾶΐῖ, αιῖα πιδιαϊαπέιιν 
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ἐποίησε τέχνην μεγάλην ἡμῖν κἀπύργωσ᾽ οἰκοδομήσας 

αΥΐς. Μοξομβορη]ι5 (περὶ σχεδῶών 
Ῥ. 84, οἠ. Ῥαγ15.) ἀοξηι, χαὶ Ποῖο 
ἰσιδι αὐπηΐιγ δα χαϊᾶθη. 16]6π 
εὐ ΟἸσιη τα {10 10] π65 δὲ αἰν]ηὶ 
ΘΟΙΠβοδίουθϑ, ἀθηΐατθ Ρϑύ ἴγαϊα- 
1λοπθηι εὔκολοι καὶ ταπεινοὶ ἄν- 
ϑρώποι καὶ πᾶν ὁτιοῦν ὑπομένον- 
τες ἐπὶ κέρδει διὰ τοῦ παίζειν καὶ 
σκώπτειν. γϑοῖθ δπίθπι μΐο φόρτον 
αθαϊάϊε, εἰ ρΡηπῖο αϊοίαπι οὐ 11Ππ4 
(γρ. Ἀδοτξ. ὦ, 192.) ραΐετὲδ Ζ1ἰ- 
δαπιμβ δὲ αἰγο, πὲ 1π16 585 βω- 
μολοχίαν φορτιπήν, Θϑδὶ ΘΠ βω- 
μολοχία γένος κολακείας ἀξ 
καὶ γελωτοποιὸν οἴο:. Σύ. Οὐχ. 1 
κακὰ καὶ φόρτον 5] σηϊοαὶ ὑπὸ 
φόρτον ροΥ Πράγαμι ἕν διὰ δυοῖν. 
οθίοσιι οἷ, Βίαη. 844., 1094. 50: 
βωμολ, τουτέστι ,βωμολόχα σκώύμ- 
ματα, ὁ ἔστι σκώπτοντας εὐτελεῖς 
τινας καὶ ἀσϑενεῖς ἄνδρος. 

721. τοῦτο καὶ Φερεκράτης ἐ ἑποί- 
σε τὸν Αἰσχύλον λέγοντα ἐν τοῖς 
Κραπατάλλοις ὅστις (ὅστις γ᾽) 
αὐτοῖς παρέδωκε (πα ρέδω - 
κα) τέχνην μεγάλην ἐξοιπο- 
δομήσας. κἀπύργωσεν. ὕψω- 
σεν, ηὔξησεν, ἐμεγάλυνεν, ἤσφα- 
λίσατο, καὶ πὶ τὸ σεμνότερον τὰ 
ποιήματα ἤγαγεν. καὶ ἕν ἄλλοις 
(Β4. 945.) ἀλλ᾽ ὦ πρῶτος 
τῶν Ἑλλήνων πυργώσας ῥδή- 
ματα σεμνά. '᾿ 

725. οὐκ ἀγ. οὐ κατημαξευμέ- 

ἔπεσιν μεγάλοις καὶ διανοίαις καὶ σχώμμασιν οὐκ 
ἀγοραίοις, 

οὐκ ἰδιώτας ἀνθρωπίσκους κωμῳδῶν οὐδὲ γυναῖκας, 
ἀλλ Ἡρακλέους ὀργήν τιν᾽ ἔχων τοῖσι μεγίστοις 

ἐπιχειρεῖ, 

διαβὰς βυρσῶν ὀσμὰς δεινὰς χἀπειλὰς βορβορο-. 
ϑύμους. ᾿ 

καὶ πρῶτον μὲν μάχομαι πάντων αὐτῷ τῷ καθρχα- 
ρόδοντι, 

780 οὗ δεινόταται μὲν ἀπ᾿ ὀφθαλμῶν Κύννης ἀκτῖνες 
ἔλαμπον, 

ἑχατὸν δὲ κύκλῳ κεφαλαὶ κολάκων οἰμωξομένων 
ἐλιχμῶντο 

νοις. 8. σιαξὶ ἵπ ἐγίυς Θὲ ρᾷθπε 
7ογεπιϑος Ἡουϑέ, αἰχῖε. ἀγοραῖοι Πα 
σαηΐ νὴ]65 οὐ ρϑιρογαβ, αϊοϊϊ ἃΡ 
ΔΕ Τα τ15. Γι δ. 115. σαπιαϊϊοοίαο, αποα 
οοπεϊοίθγθηΐ 'ἱ8ἃ οαπαῖθς ἴουὶ. ΖΊ. 
Ολτ. 

726. ἰδιώτας, Ρυὶναῖοβ. 
727. 729---784. νογϑιι5 εχ,  85Ρ15 

1066. 5644. γΘρ θεῖ], απῖα Ρ]δοιῖιθ- 
Υαὴϊ, ΕΟ 721Π118 δὰ μᾶῃο ογδίϊο- 
ΤΠ ΘΠ. ᾿δομνθηΐθϑηῖ, 

728. βυρσῶν κὁδμάς. ὡσανεὶ 
ἔλεγε. ποταμοὺς ἢ χαράδρας. διὰ 
δὲ τὸν ΚΑλέωνα (ΘοΥ]αΥἼ11Π1) ταῦτα" 
εἰκὸς γὰρ ἣν αὐτὸν ἀπειλεῖν τῷ 
᾿Δριστοφάνει διὰ τὰς ὕβρεις. -- 
τοῦ Ἡρακλέους δὲ μνημονεύσας 
ἑξῆς τὸ βυρσών ὀσμὴν ἐπήγαγεν, 
ἐπεὶ δοκεῖ ὁ Ἡρακλῆς τὴν “Ὁυγέου 
κόπρον ἐκκεκαϑαρπέναι. 85. 

729. τῷ παρχ. «τοὶ Ηδγοι]ες 
Βεύβοτο, ί. Οἤιν. 
780. --- Κύννα “καὶ “Σαλαβακχὼ 

πύρναι ᾿Αϑήνῃσι. ἀναίδειαν δὲ αὐ- 
τοῦ καὶ τραχύτητα τῶν τ ύπων 
“δείκνυσι διὰ ὩΣ ὄψεων, ὡς καὶ 
“Ὅμηρος (1. 1, 104.) ὄσσε δὲέ 
οἱ πυρὶ λαμπετόωντι ἑἐ ἵ- 
κτην. τῆς δὲ Κύννης μέμνηται 
χαὶ ἐν τοῖς Ἱππεῦσι (775.), λέγων 
καὶ Κύνναν καὶ Σαλαβακπκ- 
χῶ. 8. 

781. κολάκων. ὡσεὶ ἔλεγεν 
ὄφεων. εἰκὸς γὰρ πλῆϑος κολάκων 



ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ. 
χεφαλὴν, φωνὴν δ᾽ εἶχεν χαράδρας ὦλε. 

ὥρον τετοκυίας, 

ὀσμὴν, λαμίας δ᾽ ὄρχεις ἀπλύτους, πρω- 

χτὸν δὲ χαμήλου. 
ἰδὼν τέρας οὐ κατέδειο᾽, ἀλλ ὑπὲρ ὑμῶν 

πολεμίζων 
2 “- ΡΟΝ " » ᾿» ΄ τ “ ᾿] 
ἀντεῖχον ἀεὶ χαὶ τῶν ἄλλων νηδωῶν. ὧν εἵνεκα νυνὶ 

ἀποδοῦναί μοι τὴν χάριν ὑμᾶς εἰκὸς καὶ μνήμονας 

860 

περὶ τὴν 

φώκης δ᾽ 

τοιοῦτον 

γ78ῦ 

ἔχειν τὸν Κλέωνα. --- δέον δὲ εἰ- 
πεῖν ἐλιχμῶντο, ἐλιχν ὦὥντο 
εἶπε διὰ τὸ λίχνον τῶν κολάκων. 
8. ἐλεχνῶντο νιιϊ]δὸ φαΐάθπι ΠΡΥ 
Ατὐἱβίορῃ., ᾿ΐθηι Ηθϑυοῃ, ν. ἐλίχνων 
εἴ; τηομεπῖθ ὈΟΡΥ., ϑαῖἋαβ ν, 
Κύννα; βορὰ ἐλιχμῶντο, αποᾶ 16- 
δίταν ἴῃ ψαεβρδσιπι 1. 1. δὰ 727,., 
οιἶδηι πο Βθμῃί!εῖο, Βυμηοκῖο 
αἰπβααθ μ᾽ δου; δἰζοσαηι 1Ππᾶ αδ- 
[θοΐϑιθπι οϑὶ. -- οἶμ., «αῖριι 
Ρ]ονυϑηάτιη ΟΥΣ, ΒΘσϑίπιοσιιηι.. 

792. χαρ. ἀντὶ τοῦ χειμάῤῥου 
ποτομοῦ. κατάγουσι δὲ οὗτοι παν- 
τοῖα μετὰ τοῦ ῥεύματος. οὐκ εἶπε 
δὲ πηλὸν, ἀλλ᾽ ὄλεθρον. 8. Βοος 
ἱπερίππι. χαράδρα ὄλεθρον τετο- 
κυϊα δὲ ΖΟΙΤΕΤΙδγ), αι ἐπέοτίξαχα 
Ρερετγὶὲ, ᾿. 6. χαὶ ποιμηῖπ 85 δὲ Ρ6- 
ΟΟΥα πᾶ οἴχηὶ ἰθοὐ]5 ἀ Ρουθ 5τι6 
ΔΡΥΙΡΙξ. 

738. ϑαλασσίον ξῶον φ ὦ κη. 
Ὅμηρος (Οἀἁ. 4, 442.) φωκάων 
ἁλιοτρεφέων ὀλοώτατος ὁδὸ- 
μή. ὃ, λαμίας, οατιὶς οσατοματγίαδο 
Οἰ)5 ΘΏΪΠ14115 νΟΥδ οἷβ στ ἐθϑίθβ 
αἼοΙδ, ΠΪΠ1] αἴτια ατιάτ ΠΌΤ αΙ Θαι 
βσηϊσαντα ντάθίιν ΟἸθομῖβ 1πϑϑἰ18- 
Ῥιὶθα αἸΡΉ ΘΠ, 118 σα Π6. ΘΑΥΟΠΑΥ]Β, 
ὭΘ4π6 Θμἷπὶ μπ86ο δα νίνιιπι γ656- 
οαπᾶα διηῦ δι ὙΘρΡΥΘΠοηἀθηάᾷ 
Ργορίοσθα αποα ἰθϑίθα πθαπθ ρ1- 
8065 Βδθδηΐ, πθάπ6 ἩΠΠπὶ δἰ 
ϑομπῖβ, “αοα σατοῖ μϑάϊθιι5, δι 
οἴογθ Αὐϊβίοί, Η. ἈΣΘλ δ: ΘΟΕ ΡΒ 
χῃϊηι5 Θἰ 18} ὄρχεις ομνθηΐαηξ 

Γι δη86, ΠιοΟπδίσο ἔθῃλίηαθ, αθ 
4ιὸ ΠίΙοάοτ. 516. 90,, 41. εἴ 11 
γγδββϑιιηρ., ῬΗϊοβίταξ. νἱξ. ΑΡΟ]]. 
ά, 25., ϑιμᾶας ἢ, νυ. δἰπίαιιθ. ὩΪ- 
ΒΗ Οπλλῖι5 μαπο ΒΟΥ ΠΥδτ αἰ ουὶ 
Ρταθιιθυιηὶ χθοθητουθβ; «4ογιηι 

εἶναι" 

ΕἸ. Οσο: τῳ σπὶ Τιαιΐα ἔδανῖτα 
ἘΠ ας ἱπαπῖι, »»ἱ ἴάπιθη ὄρχεις ἐτῖ- 
Ραΐ, οἵ, πὶ ΟἸΘοηΐβ. ΒΡ σΟΙ θα 
ἀΥὐριαῖ, ἀπλύτους, 1. 6.,| υὕτἱ εἱξ 
ἘΠ ἘΞ (Μβη. 1, 9, 57.) ΠΣ ΣΤῊ 
οὔοτγο. οσοἴογιπὶ Τα Τιαπλϊα ΟἸἸπι 
οἰΐδῃῃ Αἰτίοσαπε βοουίπηι, Οἱ} 115 
ἀϊοίαμχ Αδ]ίδμις (Υ. Η. 18, 8.) 
μιθηιογαὶ. 9. θαι 4π|66πὶ 1π:6] 115] 
τοπ ΡΟοξΞ56, ἴρΡ858 δια ἀμθῖε 5θπ- 
εἶορθαὶ ΕἸοΥθη5.. οτηιὶ ἀπιῖοα ἔποχὶξ 
ΠΘπ ΘΙ ῬοΟΙΙοΥ θυ, 4π|. ΤΠ ογαϊξ 
Ῥίαβ 100 δπμος ροβδὲ δοίδη Πᾶπο 
Τα θι] τα. 5. ἸητοΥ 4118: ἀλλόκοτον 
δέ τι τὲ ρας ὑποστήσασθαι βούλεται 
τὸν Κλέωνα" τὴν γὰρ «Ἰάμιόν φη- 
σιν (λαμίαν φασὶν) ἄγριον εἰναι 
ξῶον καὶ δύσοσμον καὶ ἀνήμερον. 
(φιῖϊς ἀπβρλλοὶ 118 ἀθβουῖθὶ 5ᾳ παι 
ΟΑΔΥΟΠΘΥ Δ Τΐμῃ.; ἄεπ  επϑολοτι- 
7τθϑϑογ 9) οὐκ ἀρκεσϑεὶς δὲ τούτοις 
αὐτὸν εἰκάσαι μόνοις; προσέϑηπεν 
ἄπλυτον (ἀπλύτου ς); ἵνα μᾶλ- 
λον αὐξήσῃ τὴν περὶ Κλέωνα δυσ- 
οσμίαν. --- πρωκτὸν καμήλου 
᾿πίθ Προ εὐρὺν πρωχτὸν, «πὸ 
ΟἸθοπθπι ἀοδυτάδί, ἰδηιιδηι οἱπδθ- 
ἄπ. ΕἸ. ΟἸτ.: εν ὅπ σϑιη6- 
1ππὶ οἱ ϑερμόπρωκτον οχὶβἐϊπιδηΐ. “" 
Οδῃ16 105 ἰοΐο αἀἰ6 οοϊξι ΘΧΘΥΟΘΥΘ 
αἀἰοῖς Αὐἱϑίοῖ, Ἡ. Δ. δ, 9. 

735. τῶν ἄλλων νήσων νβὶ 
αϑὺ αἰΐαγισπι ἐφ γα 7.) “πα 6 ἐεῦγαα 
δώπὲ ἐπιδιείαο, ιιθτι (πο ατιτ ϑορβ. 
αἰχῖς ῬΊΗΙ, 98. καὶ ταῦτά γ᾽ ἄλλα 
ϑάλπεται δάκη, Ἐ. 6. δὲ λῖο αἰΐα 
σἰοσαχιέι., ματι; νοὶ, αιοά πιᾶ-- 

11Π1. ἀἰοιαυι ἢοο δϑβὲ πλεοναστικῶς, 
αὐ χωρὶς γὰρ ἄλλης ἧς ἔχουσιν ἀρ- 

γίας ἘπΩρ. ΝΙ69. 981... τοὶ να. 
ἸΔΓΕΥΡΡ. -- εἵνεκα, ἔχιιδίτα ΒΥ, 
οὕνεκα. νἱᾶρ Ἄδμ, 189. 
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καὶ γὰρ πρότερον πράξας κατὰ νοῦν οὐχὶ παλαί- 
στρας περινοστῶν 

παῖδας ἐπείρων, ἀλλ᾿ ἀράμενος τὴν δκευὴν εὐϑὺς 
ἐχώρουν, 

- “, ’ 3 ᾿] ΄ ’ Α 

παῦρ ανιασας, πολλ εὐφρᾶανας, παντὰ παραδχῶν 

740 πρὸς ταῦτα χρεὼν εἶναι μετ΄ ἐμοῦ 

Ἁ ᾿ 

τὰ δέοντα. 

ἃ. ἃ. 

καὶ τοὺς ἄνδρας καὶ τοὺς παῖδας" 

καὶ τοῖς φαλακροῖσι παραινοῦμεν 
ξυσπουδάξειν περὶ τῆς νίκης" 
πᾶς γάρ τις ἐρεῖ νικῶντος ἐμοῦ 
χἀπὶ τραπέξῃ καὶ ξυμποσίοις" 
»Φέρε τῷ φαλακρῷ δὸς, τῷ φαλακρῷ, 
τῶν τρωγαλίων, καὶ μὴ ἀφαίρει 
γενναιοτάτου τῶν ποιητῶν 
3 ὃ ᾿ ᾿ , 2! « 
ανόρος τὸ μετῶπον ἕἑχόοντος. ἃ. ῬΆΓ, 

ἸΟΟΗΜ. Μοῦσα, σὺ μὲν πολέμους ἀπωσαμένη μετ᾽ ἐμοῦ 

τοῦ φίλου χόρευσον, 

737. --- εἰώϑασι δὲ καὶ παιδερα- 
στεῖν ἁβρυνόμενοι τῇ νίκῃ. αἰνίτ- 
τεται δὲ εἰς Ἐὔπολιν καὶ τοὺς περὶ 
αὐτὸν, ὡς παίδων ἐρῶντας καὶ πα- 
λαίστρας περιερχομένους. 8. 

798. ἀρ. τὴν σκευὴν ε. ἐ., 
ϑμωδίαξα δμρεϊδοείίε σοθηῖοα δεαΐζϊπ 
ἐχοράοϑαπι ἐχ ἐλεαΐγο. 

139. παῦρ᾽ ἂν. ὡς τῶν νικών- 
των ταῦτα ποιούντων, καὶ εἷς 
ὕβριν ξξελκομένων. ὀλίγα κωμῳδή- 
σας, ἢ οὐδὲν λυπήσας. --- 8. πάν- 
τα π. τὰ δ., οπιπία ργαφδέατιδ, 
ἡμαθ ρῥγχγαφδέαχιάα 65δ5οΤιξ, 

7140, πρὸς ταῦτα, ρτοϊπαο. 
742. καὶ τοῖς φαλ. τοῦτο εἰς 

ξαυτόν" φαλακρὸς γὰρ ἦν ὁ ΄άρι- 
στοφ. (υΐ, τομαὶ Η, γοββῖο, 
ΒΒΚΘρΡΘαυῖι5.) --- 8. Ῥ]ῖ,, απδπὶ 
Ἰαιιάανῖε ΕἸ. ΟΠΥ,, 5 ηροβ. 9, 1.: 
διὸ καὶ τῶν Κωμιχῶν ἔνιοι τὴν 
πικρίαν ἀφαιρεῖν δοκοῦσι τῷ σκώ- 
πτειν ἑαυτοὺς, ὡς ᾿Δριστοφ. εἴς 
τὴν φαλαπροτῆτα εἴς, 

746. πα] δαὰ,: φέρε τῷ φ., δὸς 
τῷ φ. Ἰπησεπάα 5μῦ νοῦρα φέρε 
δὸς (νὰ, Ζοιμ, δὰ Ψίρου, 5, 18, 

8.3. 6. 1ὺ. οἵ αα: ἃ. 1. ὅτε 

11}. 

6.)», τῷ φαλακρῷ τοροίϊειπι οϑὲ 
ἐμφατικώς. 

747. τῶν τρωγ. οἵ. Ῥίαε, 795. 
δὲ, φαθηὶ πῖσς Ἰαιιάδηξ, ρίαγα Ρ6]- 
Ἰαυϊοσιιπι ΠΟ μα Υϑξουθητθα ΑἸΠ. 
14... 5. ΡΡ. 899. Ξε. 66, δσμυνοῖσῃ. 
ΞΘααθη απ νουροσπση 16 οτάο 
οϑὺ δὲ βϑηῆββ: καὶ μὴ ἀφαίρεε (τι) 
ἀνδρὸς ἔχοντος τὸ μέτωπον γενν. 
τῶν ποιητῶν, δὲ τι6 εἰεχαλθ φμῖά- 
ψφμάπι νὴγο., ψιεὶ ἔποτιέοπι παδοὲ ροδ- 
ἔαγαπι. » ηΘγ δ δϑδίπι 9 ἢ. 6, Ατιβίο- 
Ῥἤδη15; χι6 ἀοήγαμαα οαἰνμπι, ψμα- 
ἐϊδ ο5δὲ ΑἸγίδεορήατιοα. υἱάϊοα!θ ΟΡ 
Οαἰν 6 πὶ διιαπι, 81 σαΐάθι νοθ- 
Υἱξ, Ομ τι5 οαἰνὶβ ΡΘπ 6 ἕοτα αἱ- 
οἷν 1π σοηνῖν 58, Πυρθυραΐίο πῸπ 
ἱητ 6] ]Θοῦο ἰαρϑὶ διιηῦ ἸΏ ΘΥΡΡ. 

750. Μιβαᾶπι Ρε61115 νϑ]β] σοῦ 
Ἰιθοὲ 1Π|αῖλ, {886 ππρίϊα5. ΘΡΪ48- 
46 ἀδοσγιια εἴ νἱγοσιπι 1Ππ|δίσλπι 
ΟΆΠΘΥΘ 5016, μοίϊιδαιιθ βθοιιπι, 
ΔΙΏΪΟΟ 50. Ῥδοοῖη τϑοθρίδηι ο6- 
ἸΘΡσύαύθ οαπία δὲ βαϊταϊίομθ αἴσιαα 
δϑθηάϊβ ΡγοΒουαπι μοδίαγαπι ἔα- 
Ῥ]]ς, 
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χλείουσα ϑεῶν τε γάμους, ἀνδρῶν τε δαῖτας 

καὶ ϑαλίας μακάρων! 
5 σοὶ γὰρ τάδ᾽ ἐξ ἀρχῆς μέλει. 

ἣν δέ σε Καρκίνος ἐλθὼν 

ΑΡΙΣΕΤΘΣ ΟΜ ΝΟΥΣ 

"Ὦ5.» 

δὲ ἃ. θ᾽... ἢ. 

ἄα. ἀ. ἢ. 

1: 

8, ἰτ, 

ἀντιβολῇ μετὰ τῶν παίδων χορεῦσαι, α5., (α. ἃ. ἢ. οἰ}. ἢ. 
μήϑ'᾽ ὑπάχουε, μήτ᾽ ἔλϑῃς συνέριϑος αὐτοῖς, ἀλλὰ 

ὔρτυγας οἰκογενεῖς, ψυλιαύχενας ὀρχηστὰς, 
νόμιζε πάντας α5.,8 ἅπ. ἘΠΟΥ. 

μοχ. 

ππδι; οαἱ. 

10 ναννοφυεῖς, δσφυράδων ἀποκνίσματα, μηχανοδίφας᾽" 

752. ϑεῶν τὲ γάμους. ΝΜΙαγ- 
ἀϊ5. δὲ. ψεμθυὶς ππρίϊας υἱάσι] 5 
ΟΠ ΘοΥδὲ 5, (Πομ. Οαγ85, 8, 
266.)}, Η, ΨΜοββῖτια Ῥχγοπηοι μοὶ οἱ 
ΤΙΘΘΙοπα5, ερα τυῖθιι5 νουθὶς ἀ6- 
ΞοΟΥΙρΡίαβ, δὺ., Δϑβομυ]απι ῬΤΌΠ,. 
560., ΟΡΠΠΣ 1111 σαΥμϊηἷβ Ρ.] ΟΠ 6Υ- 
Χχὶ ἀθ σοππανῖο Ῥε]οὶ δὲ ΤΒοε]-- 
εο5 ἂρ. Επυίρίαθηι Τρ ῃ]ρ. ΑὉ]. 939. 
5665. : 

754. ἐξ ἀργῆς, οπιτίτπο, νοὶ 
“περ γάτα 25. 

7155. ,“Καρκίνος τραγῳδίας ποι- 
ητὴς, ὃς εἶχε ταπεινούς τινας παῖ- 
δας. -- (ἄλλως. ) παῖδες δὲ Καρκέ- 

ον τρεῖς, “Ξενοκλῆς, ἐξενότιμος, 
ῬΞέναρχος. τραγικοὶ δὲ οὗτοι χο- 
φενταὶ,; οἵτινες διὰ τὴν σμιχρότη- 

τὰ τῶν σωμάτων ὄρτυγες ἐκαλοῦν-- 
το. ὃ. ΥἹΟΘΥῚ πιοηθηΐ (ΟΔΥοἸ ΠτΠΠῚ 
Θιιϑπι ΝΠ}. 1261. οἱ βρ. 1519. 
6]15. ΤΡ] δὴν ΤὨγθβδίθπι σΟΠΠ16- 
ποτα Αὐϊδίου, Ῥοξι. 18., υνὐ ὅπη - 
ἰανιΐ ΕἾ. ΟἾγ. οἵ, ἙδΡ το: ΒΙΒ]. Ὁ 
ΡΣ Ῥ- 290. 5θχπι, θα, ΠΠ4γ]685. 
Το τα ΒΘΩ1]., Ὠϊπα. ΠΡΥῚ οοΥ- 

τιιρίο 16 ῖγῸ ὑπακούσῃς. νΘΥβιι5 

τρίκωλος,, Ου]5ηι ΟΣ Ρ] 765. θυϊϑηι 
ΘΟΡΒΟΟΙΣ αἴχιθ ἘΠΙΥΙΡΙΩΙ Ὑϑβε]- 
ἀπιι5. ν146. Εαχῖρ. ΘαΡΡΙ, 769. ϑορῇ. 
ὙΤύδ0}), 198. εἰ οἵ, Τηῖγα 811., 818., 
1956., 1964. --- συνέριϑος, 50- 
«ἴα, ν 6] ααγωέχις. νὶα, ΡΥΆΘΙΕΓΣ ΔἾ108 
φδοοἘς. ΑΏΠΠ0], Ῥαΐδὶ. 5. ρ. 471. 

798. ὄρτυγας. -- φιλεριστικὴ 
γὰρ τῶν ἀῤῥένων ὀρτύγων ἡ φύ- 
σις. (46. μᾶὸ οοϊαγμίσιπι πδίιιγα 

Π6χ. Πογ. 

νἱά., πηι Β. ἸΙδπᾶανῖξ, Οϑηλις 
δα Ατίβιοι. Η. Ἅ. 93, Ρ. 150) οἰ- 
κογενεῖς δὲ ἀντὶ τοῦ ἡμέρους 
ἐν οἴκῳ τεϑροαμμένους. (δεωύεπ- 
ΘΙΈΖΘΤ, Βαάγθηἠἄμεετ.) προείρηται 
δὲ περὶ τῶν Καρκίνου υἱῶν, ὅτι 
μικροί. Ἐν σρλε ον -- μακροτραχή- 
λους. (δ1ς οἴϊϑπαι 8016, οἱ ΖΟΊΒΘΥ, 
1, 457.) γύλιος (γυλεὸς) γὰρ πλέγμα 
ἐστὶ στρατιωτιπὸν ἐπίμηπες, του- 
τέστιν εἰς ὀξὺ λῆγον. κολοβὸν οὖν 
εἰκὸς εἶναι τὸ ὅλον σῶμα, καὶ μό- 
γον τὸν τράχηλον μαπρύν. --΄ ὃ. 
ΘῈΣ δ106. ε 

759. νανν. νάννοι γὰρ (νΕ] νά- 
ΨΟι, τπιατιὶ 3) λέγονται οἱ κολοβοὶ 
τῶν ἀνθρώπων. οἱ δὲ κολοβοὶ τῶν 
ἵππων νᾶννοι (πιο γίννοι) λέγον-- 
ται. σφῦυφ. ἀποῦῖν. ταπεινοὺς, 
καὶ μικροὺς, οὐδὲ ὅλας σφυράδας. 
σφυράδες δέ εἶσι τὰ τῶν αἰγῶν καὶ 
προβάτων ἀποπατήματα. Εὔπολις 
Αἰξί: σφυράδων πολλῶν ἄνα- 
μ ἔστη. (Δ οιη 6558 ἀἰοῖτπιῦ σφυ- 
ρὰς, νυρατα σπυράς. νἱά6 Βτ. οι 
20 80 ᾿αιιάαίος Ηδϑυοῖ. ν. σφυρά- 
δὲς, Ῥίδύβο. δᾶ ΜΜοοῦ. 1ῃ σχιν - 
δαλμός.) μη χαν. ἀπὸ μέρους τού- 
του (τοῦτολ)᾽ ἐξενοπλῆς γὰῤ ὁ Καρ- 
κίνου δοκε ὶ μηχανὰς καὶ τερατείας ὶ 
εἰσάγειν ἐν τοι δράμασι. Πλάτων 
Σοφισταῖς" Ξενοκλῆς ὁ δω- 
δεκαμήζανος ὉὋ Καρκίνου 
παῖς τοῦ ϑαλαττίου. (οἴ. 
56Π0]. αα 815.) μηχανοδίφᾶας 
δὲ εἶπεν αὐτοὺς, ἐπειδὴ πολλάκις, 
ὡς τραγῳδοὶ, μηχανὰς προσέφε- 

δου, ἐπι δ οςὐουυΣς,. ὡ»... 



ΤΡ ΕΓ ΝΕΗ: 8565 

760 ι καὶ γὰρ ἔφασχ ὁ πατὴρ ὃ παρ᾽ ἐλπίδας Δὰν. 
εἶχε τὸ δρᾶμα γαλῆν τῆς ἑσπέρας ἀπάγξαι. ἃ5., ἀα. 

: ἀ. ἢ. οἱ αἢ-ς 

ἩΜ. Τοιάδε χρὴ Χαρίτων δαμώματα καλλιχό- 
͵ μῶν ἀντ. 
τὸν σοφὸν ποιητὴν 
ὑμνεῖν, ὅταν ἠρινὰ μὲν φωνῇ χελιδὼν 

7605 ἑζομένη κελα δῇ: 
δ. χορὸν δὲ μὴ ἴχῃ Μόρσιμος, 

μηδὲ Μελάνϑιος " οὗ δὴ 
“4 » , ΒΩ ᾽ 

πικροτάτην ὅπα γηρύσαντος ἤκουσ᾽, 
ΟΡ " -» Ν » 5 5» ΄ 

ἡνίκα τῶν τραγῳδῶν τὸν χορὸν εἶχον ἀδελφός τε 

770 Γοργόνες ὀψοφάγοι, 

ρον, ἡνίκα ϑεοὺς ἐμιμοῦντο ἀν- 
ἐρχομένους, ἢ κατερχομένους ἔκ 
τοῦ οὐρανοῦ. ὃ. 

760. παπὶ Φίΐαπι ραΐεγ ΘΟΥΛΙΠῚ 
μοὰ ργαείοσ δρόπι ρερετὶξ ἄγαπια 
[8ἰοπι υϑϑροτὶ δμοσα55 αἰχίε. 8.: 
- τὸ δρᾶμα αὐτοῦ, ὅπερ εἴγε πα- 
ρὰ προσδοκίαν, τουτέστιν ὃ μετὰ 
μόχϑου συνεγράψατο. --- δρᾶμα δὲ 
ἐποίησε τοὺς δῖύας. διὰ τοῦτο καὶ 
γαλὴν εἶπεν ἀπάγξαι. --- δρᾶμα δὲ 
ποιήσας ὁ Καρκίνος [ἢ ὁ Ξενοκλῆς) 
παρήῆλϑε ((. 6. οἴξδβοιῖξ υἱὖ αρούθίιτ) 
μέγα καυχώμενος ἐπ᾽ αὐτῷ, καὶ 
παρελλων ἡττήϑη. --- 8. ΕΥΡΟ Ὧ6 
ἴρββ. φαΐάθπι Οδγοΐπιιβ δ] ΔΙ]. πϊα : 
4ὸ πιΐπιι5. ΠΙΙΟΥτ 1 6} 15 Υϑίϊοῃ ΘΠ 
ΒΑΡ ὁπ δι 6556 δἷὲ Αὐίβί. 

702, --- ἔστε δὲ παρὰ τὼ Στησι-- 
χύρου ἐκ τῆς ᾿Ορεστείας" τοι δε 
χρὴ Χαρίτων δαμώματα 
Καλλικόμων ὑμνεῖν, Φρύ- 
γιον μέλος Ἐξευρόν ϑ᾽ (νυ]- 
8ο ἐξευρόντα. οἴ ἀρραγεϑαὶ νϑὺ-- 
5Όση πὰ ΠΟ 6556 ρεηέαχηδίσγιπι εἰερ., 
τοῖϊσαοβ. δυιίθπὶ ἅτ ἀδοὶ, ἰεἰτα- 
Ἰηθίγοβ,) ὡβρωῶς ἦρος ἐἔπερχο - 
μένου. -- δαμώματα δὲ τὰ 
δημοσίᾳ ἀδόμενα. 8. --- ΒΥ. 
» Ἐδσγοῖ, δαμώματα., ποινώματα, 
δημοσιώματα. οδΥϊηΐηα ατι86 ρΡιι- 
Ὀ]ῖοΘ σαηΐδηΐιγ.ς Β, ανοῖΐνὶ αροὲ 
Ζομᾶν. 1. Ρ. 470. εὐ ϑιββί μου 

καὶ αὐτὸς, ἄμφω 
βατιδοσκόποι, ἄρπυνυιαι, 

. 

ἔγαστη. ἃ ϑιυομῃζογίο δαϊία Ρϑ85. 
ΧΧΧΥΊΠ. 

γ64. καὶ αὕτη πλοκὴ Στησιχό- 
ρξιος. φησὶ γὰρ οὕτως" ὅταν ἡ- 
ρος ὥρᾳ κελαδῇ χελιδώύ ν, 8. 

766. δΙόρσιμος μηδὲ Δῖλε- 
λάνϑιος. τραγικοὶ ποιηταὶ ἀμφό- 
τεροι. ὃ δὲ Μόρσιμος Φιλοκλέους" 
τοῦ Τραγικοῦ υἱὸς, πονηρὸς καὶ 
ἄμετρος. (οἴ, Βαη. 151.) ὁ δὲ 71ε- 
λάνϑιος κωμωδεῖται εἰς μαλακίαν 
καὶ ὀψοφαγίαν. (οἴ. 952.) καὶ πο- 
λὺ μᾶλλον ἐν τοῖς Κόλαξιν Εὔπο- 
λις ὡς κίναιδον αὐτὸν διαβάλλει 
χαὶ κόλακα. ἀλλὰ καὶ ὡς λευκὰς 
ξἕχοντα καὶ λεπρὰς (λέπραν) Ἶ4ρι- 
στοφ. ἐν ΓΟρνισιν" (151.) ὡς οὐκ 
ἐδῶὼν Βδελύττομαι τὸν 4έἐ- 
πρεον ἀπὸ ἢῆ᾽ήελανϑίου. 5. 

1609. ὠδελῳφός. ὡς καὶ τοῦ α- 
δελφοῦ τοῦ ιελανθίου Τραγικοῦ 
ὄντος ἀσήμου. --- 8. Ἂ. 

710. ΟοΥροποβ ομηλ Π18 57}15 Π18- 
15 ἀθμτθιβᾷιιθ ΡΙπΘ ρδηΐι οἱ 
Πηροθαπίιτ, (ν146. Αρο]]οῦ, 2, 4. οἱ 
ἃ Β. Ἰαιᾶάαία ΜΠ] πι ΟΘ΄ αἰδογία 
γηνειοῖ. τς 2. Ῥ. 144.) τιπ46 νοτγᾶ- 
65 οὐ τιδηάποὶ ΟΟΥ̓ΡΟΙ65 νοσϑῖ 
δὲ συιηλῖαθ, ἰα]65 1 ΘΧΟΘΙ5 ΑἸΕ]- 
ἸδημδΥιιη ρΘΥβοη86 ΡΔ]]θηΐθ5 δὲ Ηϊ- 
απΐθ5 εὐδηΐ, ατι86 σἰβι τπονθρϑηϊ 
δὲ Ῥιποσὶβ ἰθυυόσθπι ᾿ποιὶ απ, τ 
αἷξ 7Ζιινθηδ115 (ϑαῖ. 8, 175.) οἴο. 



864 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ. 

10 γραοσόβαι, μιαροὶ, τραγομάσχαλοι, ἰχϑυολύῦμαι" 
ὧν καταχρεμψαμένη μέγα καὶ πλατὺ, 
Μοῦσα ϑεὰ, μετ᾽ ἐμοῦ ξύμπαιζε τὴν ἑορτήν. 

ἜΟΙὶ : βατιδ. βάτις εἶδος 
ἐχϑύος. Ἔξι χα]α, εἴτι Ποολοτχιατέ. 
ν. δηλ δα ΑΥϊοϊοί. Ή. Ἀπ. ὩΣ 
Ῥ. 715. 5664.. ὉΠῚ Αὐϊϑεοιθ!ς ᾿θοᾶ 
46. ποὺ ρίβοὶβ βΈΠοΥΘ δα δηΐῃτ. 
ἘΣ ΟὟ ῬΙαῦ. 19007:: Ε1Ε Ὁ χ.: ῬΙΞΕΙ͂Ξ 
Ῥι5 ΠΡΘΠΙΘΥ νϑϑοθρδηΐαῦ ΑἸ μπθηΐθη- 
565. 1πίεὺ 605 δαέϊς Θχοϑ δ, οἱ 
5Β8η6 ΘΑΠΗΥΥΤΟΝ 1) Βιΐσι ἔαρ. ]8 
Ἰηΐθυ τη ϑαΤπὶ ἀ6]1οης πιιης Ρἷ- 
506Πι ΔΡΡβ αὶ πος ΞΘὨ οὐδ: [ο 
βατίδες, ὦ γλαυκῶν κάρα. οἱ Ατ- 
οἰαβίσαϊιιβ, σα] Υ115 Ροδίβ.. απιο- 
τηοᾶάο 51} ᾿δρραγβδηᾶα μαι ἀοοσοθὲ 
1. 8, Αἴποπ. [Ρ. 44. εθαιι. ἔ. 8. 
ϑομννοῖρῃ. 7 εἰς.) ἄρπνυεαε δὲ ἄρ- 
σίαγες τῶν ἔχϑύων. --- 

711: γραοσόβαι. ἀπὸ τῶν 
ἔχϑύων ἀποσοβοῦντες γραΐδας, ὡς 
μὴ ἀγοράξειν. ἢ γραὶ συγκοιμώμε- 

(τος τροίο: πᾶτι σοβεῖν δὶ 
μεν δα σοβάδας γὰρ τὰς πόρνας 
λέγουσιν. Εὔπολις" παρ ὰ τῇ δε 
συτῇ σοβάδι κατήγου. (απαρ. 
ἀϊπι.) οἷς γφαοφίλους δὲ αὐτοὺς 
εἰσάγεε- καὶ περὶ γραῶν ἔρωτα 
ἐπτοημένους, ἀντὶ τοῦ γραῦς ὀχεύ- 
οντας. τραγ. δύσοσμοι. οἱ γὰρ 
ἄῤῥενες τῶν αἰγῶν τοιοῦτοι. (πιᾶ- 
δὶ5. συἹαϊοα!ασ ορ᾿ δέοι τραγομά-" 
σχαλοι ἴῃ Τραγικοῖς.) ἐχϑ'. οἱ γὰρ 
᾿Δϑηναῖοι τοὺς ἰχϑύας εἶχον ὡς 
μέγα ἔδεσμα. 8. 
τς. καταχρο. μέγα καταπτύσα- 

σὰ αὐτῶν, ὠ Μοῦσα, τῶν προει- 
ρημένων ποιητῶν καὶ τῶν παίδων 
τοῦ Καρκίνου. 8. νοΥ ΠΥ καταχρ. 
μι. καὶ πλ. φμοὸς ἄθδρμε ϑδογθαΐμ 
πιάστιο θὲ ἰατρο. Β 



ΤΡΥΓΑΩ͂ΙΟΣ. ΟΙΚΕΤΗ͂Σ. 

Ι 

ΧΟΡΟΣ. ΤΕΡΟΚΖΗΣ: 

ΠΡ; Ὡς χαλεπὸν ἦν ἐλθεῖν ἄρ᾽ εὐθὺ τῶν ϑεῶν! ἰ. {τ. 
ἔγωγέ τοι πεπόνηκα κομιδῇ τῶ σχέλη. 
μικροὶ δ᾽ ὁρᾷν ἄνωϑεν ηστ᾽. ἔμοιγέ τοι 
ἀπὸ τοὐρανοῦ ᾽φαίνεσϑε κακοήϑεις πάνυ" 
ἐντευϑενὶ δὲ πολύ τι κακοηϑέστεροι.. 

778 

ΟἹ. " ὦ δέσποϑ᾽, ἥκεις; 
ἜΕΡ, 

7800]. τί δ᾽ ἔπαϑες; 
ΤΡ. 

διεληλυϑώς. 
ΟΙ. 

ΤΡ. 

6 2 ἥν Α [4 

ὡς γὼ ᾿πυϑόμην τινὸς. 

ἤλγουν τὼ σκέλη, μακρὰν ὁδὸν 

ἴϑσι νυν, χάτειπέ μοι. 
Ἁ ; 

το Τί) 

ΟΙ. ἄλλον τιν᾽ εἶδες ἄνδρα κατὰ τὸν ἀέρα 
πλανώμενον πλὴν σαυτόν; 

ΈΡ. 
ἽἍ » ᾿" ’ 

οὐκ, εἰ μή γέ που 

ψυχὰς δυ᾽ ἢ τρεῖς διϑυραμβοδιδασκάλων. 

714. ὡς χαλ. κορωνίς. προϊᾶσι 
γὰρ οἱ υποκριταί. --- ὁ Τρυγαῖος 
δέ ἐστε κατελϑῶν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, 
καὶ λοιπὸν τῇ οἰκίᾳ πλησιάσας, καὶ 
τὸν χύόπον, ὃν ὑπέστη, διηγεῖται. 
5. εὐθυὺ τῶν ϑεῶν εοδὶ γχοοία 
αὐ ἀεος. Β. ςἔ. 77. εἴς. 

775. κομιδῇ, νελεπιεπίον, οἵ. 
ΡΙαξ, 1082. οἷς. 
᾿ 771. κακ. πάνυ. ἀνϑυπάλλαξεν 
ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν μικρότεροι; 
παρ᾽ υπονοιαν διαβάλλων ᾿4ϑηναί- 
οὖς ὡς κακουργεῖν ἑτοίμους. --- 8. 
Ἰοοιβ ἔχϊρίαιιθ, ἀαγ6 ΥΘΥΘΟΥ, Π6 

μδθο δἱσ ὕπὰ οχζαῖϊϊο: ὦ δέσπ., 
ἥκεις, ὡς ἐγὼ ᾿᾽π. τινός; Τί δ᾽ 
ἔπαϑες; ᾿ : 

779. ἐπυθόμην τινός. ἀντὶ 
τοῦ εἰπεῖν ὡς νομίξω, ὡς περὲ 
ἄλλου φησί. 8. 

γϑά. διϑυρ. διαβάλλει αὐτοὺς 
ὡς μετεώρους, ἐπεὶ περὶ τῶν νε- 
φελῶν λέγουσι πολλά. συνεχώς δὲ 
κωμῳδοῦσι τοὺς διϑυραμβοποιοὺς. 
ὡς ἐκ τοῦ ἀέρος καὶ τών νεφελῶν 
σπῶντας τὰς λέξεις, διὰ τὸ συνϑέ- 
τους εἶναι παρ᾽ αὐτοῖς. 8. Τῃ Αν.- 
1888. 1ηϊγοάιιοῖῦ. ΟἹ Υ Δ ΡΟΥαιν 



. τί δ᾽ ἔδρων: 

ΑΡΙΣ Το ΦΑΝ ΟΡ Σ᾽ " 

» 

ξυνελέγοντ᾽ ἀναβολὲς ποτώμεναι, 
τὰς ἐνδιαεριανερινηχέτους τινός. 

ΟΙ. οὐκ ην ἄρ᾽ οὐδ᾽ ἃ λέγουσι, κατὰ τὸν ἀέρα 
ὡς ἀστέρες γιγνόμεϑ᾽, ὅταν τις ἀποθάνῃ; 

ΤΡ. μάλιστα. 

ΟΙ. καὶ τίς ἐστιν ἀστὴρ νῦν ἐκεῖ; 

700 ΤΡ Ἴων ὁ Χῖος, ὅδόπερ ἐποίησεν πάλαι 
ἐνθάδε τὸν ᾿Δοῖόν ποῦ, ὥστε γ᾽ εὐθέως 
᾿Δοῖον αὐτὸν πάντες ἐκάλουν ἀστέρα. 

οϑίδπι ΟἸμθβϑίαπι (46 πὸ δα Ββη. 
153.) αἷδ5 ρεϊθηΐθηι, τ 5801] 216 
νοΐϊϑη8 Ροϑβϑϑὶῦ σδρίασθ ρυοοεπηία: 
ὑπὸ σοῦ πτερωϑεὶς βούλομαι με- 
τάρσιος ᾿ἀναπτύμενος ἐκ τῶν νεφε- 
λὼν καινὰς λαβεῖν ᾿Δεροδονήτους 
καὶ νιφοβόλους ἀναβολάς. δα αιιθηι 
ΑἸτοΥ: «κρέμαται μὲν οὖν ἐντεῦϑεν 
ὑμῖν ὴ τέχνη. Β:. 

785. ἀναβ. τὰς ἀρχὰς τῶν ἀσμά- 
τῶν. Ὅμηρος (Οἀγ55. 1,155.) ἧτοι 
ὁ φορμίξων ἀνε βάλλε τοικα- 
λὸν ἀείδειν. 8. 

786. ἐνδεαξερ. νοχ οομπιροβιίΐα 
ΕΧ γϑυθῖὶ5 ἔνδιον, ἀέριον, ἀνὴρ οὗ 
νήχειν, τὐ 55 ὉΙΠΟΘΏΙΌΥ ἄνδρες 
νήχοντες ἕν ἐνδίῳ ἀερίῳ. νἱχὶ τια- 
ἐατιίο5 ρθγ αὔγία ἐεπιρία 861 εἰοπιῖ- 
εἶπα. δῖα. ν. διϑυραμβοδιδάσκα- 
λοι αρεδὲ ἐνδεαέριαε ἐρινηχέτους οἱ 
ΑΙ1ΡῚ ἐνδιαεριαβερενηχέτους ἐ ΣΟ 
ααῖθιιβ ΒΟΥΙρ  αγ]5. ΒΘΏ1]. ΘΧβο]ρο-- 
Ραϊ ἐνδιαπερινηγ. ,) ΠΌΠΊΘΙΙ5 ἹΠΊΡΟΥ- 
ἔδοῖῖθ, νϑὶ εὐὸδεαστερινηχ. ὨΙηα, 
5ῖιο Ῥϑύίθαϊο δαϊαϊὶ ἐνδεαερειαιϑε- 

θενῆχ. 
787. βϑαια. πθϑο 10, 4115 πος αἰ- 

βϑυίθ ἀϊχϑυ; βεὰ 1ητ6} 1 6 πη α8. η11- 
ἨΣ νἱἀθηΐαν 1114, ατ88 Ραββί [6- 
διιμῖτιτ δριιὰ νεῖ. ἀθ δ] ΟΣ Π 
οὐἱδβίπθ δὲ πδέμγα, Ελιχ ρ14 685 ΟΗγυ- 
βίρρο (ἔταρτα. 7. βα. Μαρρταν.): 
χωρεῖ δ᾽ ὀπίσω τὰ μὲν ἐκ γαίας 
Φύντ᾽ εἰς γαῖαν" Τὰ δ᾽ ἀπ᾽ αἰϑε-- 
φίου βλάστοντα γονῆς Εἰς οὐρά- 
ψιοὸν πόλον ἦλϑε πάλιν. Οἷο, ἀε .Ν, 
1). 8, 14.: οπιιίωα δεοῖοὶ δοίοπε αα 
ἐβτιθαπι ψίπι ΤΘΓΈΓΟ, Ἡεγαοίϊειιπι; 
μὲ ορίποτ., σεφιμεηῖθο. ἰά θαι ἴπ 80-- 

ΤΔΏ10 ϑοῖρ., 9.: ἀΐσφμα (Ππουηϊη1- 
1.5) ατιέπιμδ εἰαξιι8 688 δα εἰὲδ δοῖπ- 
ΡΙεογτιῖδ ἱρτιδμ5), ιαθ διαθγῶ δὲ 
δέθίίας νοσαΐῖς. ἅτιὰθ ΝΙΔΟΥΟΡΙΠ5 
ΘΧΡΟΙΘΗ5, Οὐοπιπιεηῖΐῖ, 1 ΘΟΠΊΙ. 
Θ01Ρ. 1,14. : χποπέοπι, τπαιῖῖ, ρχαδ- 
δέαέ ἐμ ΟΠ ΔῈ: φίίαθ τιοδὶς ρμχο- 
Ρηϊδ διπι οοὐϑίο δέαογίμαψιθ δοπεῖπί-: 
γιῖς 65:. Η. Μψοβϑβῖιιβ.. ᾿ποϑυ ΠΠῈ 40 
διοίοσο: Ναοΐ ἀδν ἢ ογδέθλμτπρ οἱ- 
χιίσογ "7 οἰεινείδοτι τραΐῦ ἀθ5 ΠΠεπιδοΐλοπ 
ϑεείς οἶτι Τἠεῖΐ ἀθ5 ζθωγίροιι, αἰϊ- 
ἀασολ ἀγιτιροπάοτι 7 οἰἐροίδέθο, ὠπὰ 
κεάτγεθ πιαοΐ ἄετα Τοας ἀο5 Ποῖος 
αἱδ Οἰδϑέίση Ξὰτπ “θέλε Ζιγίιοῖ. ζ6 
7εμτῖσεν αἴθ δοοίθ βϑισϑϑοτῖι τα Γ» 76 
7}δωγίροῦ δεγαίξθ δῖ6 απ Ἠπΐπιπιοῖ 
7ογὲ; αὖον μηροδθἧτπ νογαάμπιρίξε αἷδ 
“ὐογέλίοδο ϑεοίς αἷ8 χπαξίες Τιολὲ 
ἔτι ἀν Π οἰκξοητγορίοτι. ---- οὐ δ΄. πιὸ 
τὰ φιίάσπι, 4 ἃ ν θυ σϑιηλη αἀπΧΙ. 

789, ἐστὶν. ε5ὲ, ξαοϊῃ5 εαϑέ. 
αυδοΥδ, 415 ὙΘΟΘη5 ᾿γιίαξι5 1Βὲ 
ΣΟΥ 1π 516 1181}. 

790. Ἴων ὁ Χῖος. διϑυράμβων 
καὶ τραγῳδίας καὶ μελῶν ποιητής. 
ἐποίησε ὸὲ φδὴν; η5, ἡ ἀρχή" ἀ οἷ- 
ον ἀεροφοίταν ἀστέρα μεί- 
ψφομὲεν ἀελίου λευκῇ πτέρυ- 
γε (δ. ἀ. ἀμεροφοίταν ά. μείναμεν 
ἀ. “λευκοπτέρυγο) πρ ο ὃ ρόμον, 
φαίνεται δὲ τετελευτηπῶς ἐκ τού- 
των. παίξων οὐν ὁ ἄριστε. ἀοῖον 
αὐτόν φησιν ἀστέρα κληϑῆναι 
οἷο. 8. Πόσα Το ΟἸιι5., νὴῦ οὁ6- 
1εθεὺ, οἶσοα ΟἸγιηρ. 88. ν14] Βθμι]- 
Οριιβο. Ρἢ110]. ρΡ. 494. 56αι. ρα, 
1105. δὲ ΒΑ Υῖο. Β. δύ. 3. Ρ. 807. 
δθ4ι. δὰ, Ηδυ]. 
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ΟἹ. τίνες γάρ εἰσ οἵ διατρέχοντες ἀστέρες; 

οἱ καόμενοι ϑέουσιν; 
ΤΡ: 

795. 

ἀπὸ δείπνου τινὲς 

τῶν πλουσίων οὗτοι βαδίζουσ᾽ ἀστέρων, 
ἱπνοὺς ἔχοντες, ἐν δὲ τοῖς ἰπνοῖσι πῦρ. 

ἀλλ εἴσαγ᾽ ὡς τάχιστα ταυτηνὶ λαβὼν, 

καὶ τὴν πύελον κατάκλυξε, καὶ ϑέρμαιν᾽ ὕδωρ, 
στόρνυ τ᾽ ἐμοὶ καὶ τῇδε κουρίδιον λέχος. 

800 καὶ ταῦτα δράσας ἧκε δεῦρ᾽ αὖϑις πάλιν" 
ἐγὼ δ᾽ ἀποδώσω τήνδε τῇ Βουλῇ τέως. 

ΟΙ. πόϑεν δ᾽ ἔλαβες ταύτα σύ; 
ἜΡ. πόϑεν; ἐκ τοὐρανοῦ. 
ΟἹ]. οὐκ ἂν ἔτι δοίην τῶν ϑεῶν τριώβολον, 

εἰ πορνοβοσχοῦσ᾽, ὥσπερ ἡμεῖς οἵ βροτοί. 
805 ΤΡ.οὔχ, ἀλλὰ κἀκεῖ ζῶσιν ἀπὸ τούτων τινές. 

ΟΙ. ἄγε νυν ἴωμεν. 
ταύτῃ τι; 

ΤΡ. 

εἰπέ μοι, δῶ καταφαγεῖν 

μηδέν" οὐ γὰρ ἐθελήσει φαγεῖν, 
οὔτ᾽ ἄρτον." οὔτε μᾶξαν, εἰωϑυϊ᾽ ἀεὶ 
παρὼ τοῖς ϑεοῖσιν ἀμβροσίαν λείχειν ἄνω. 

ΒΊΟΟΙ. λείχειν ἄρ᾽ αὐτῇ κἀνθάδε σχευαστέον, 

ΧΟ. εὐδαιμονικῶς ὁ πρεσβύτης, ὅσα γ᾽ ὧδ᾽ ἰδεῖν, τανῦν 
τάδε πράττει. ἃ5.; Ὁ ΙΟΏ. ἃ. Ππ1ᾶἃ. ἃ. ὁ, οἰ ἴοη. ὈΓ. στ. 

794, οἱ καύόμενοι. οἱ σπινϑη- 
ρίξοντες, οἵ καλούμενοι διᾷττον- 
τες, οἱ ἐν τῷ λάμπειν τοὺς σπιν- 
ὥῆρας πέμποντες. ὃ... γδ] θοῦ 685 
δι! ΙαΥ απ, ϑεογσιδολσαρρετι, ἀθ 
«τἰδιι5 Αὐἱϑζοΐθ᾽ σὰ ΝΜ θίθοσοὶ. 1, 4. 
5θαι. Ἰαιθανῖὶ ΕἸ. ΟἸγ. 

196. ἱπνοῦς. οὗς νῦν ἡμεῖς 
λαμπτῆρας ἢ φανοὺς ([ἀἴθυπα5) χα- 
λούμεν. τοὺς δὲ νῦν φανοὺς καλου- 
μένους λύχνους τινάς φασι τῶν πα- 
λαιῶν, τὰς δὲ λαμπάδας τοὺς Τρα- 
γικοὺς φανοὺς, ἢ πανοὺς διὰ τοῦ 
π. 8. 46 μβοο νῖάθ, αᾳιοβ Ἰατιάδηΐϊ, 
ΑΘβΟΒΥ]. Αρ. 275. εα. Β]οΙ . εἱ 
Ψαῖοῖκ. δὰ Αππηοη. οἵ, δἰΐαηι Επιχ]- 
ῬίαΙβ Ἰπίθυρρ. δα Ἰοη. 1188., ἀ6 
νοοδ)ιϊο ἐπνὸς δΐοιι 595. οἱ δη-- 
ποῖ. δὰ ΡΙαΐ. 811. 

797. -- τὴν μὲν Ὁπώραν τοῖς 
οἰκέταις ὁ Τρυγαῖος δίδωσιν ἀπά-- 

γειν εἰς τὴν οἰκίαν, ὡς αὐτὸς αὐ- 
τὴν γαμήσων. καὶ ̓ παρακελεύεται 
τὰ πρὸς τοὺς 1 γάμους αὐτῆς εὐτρε- 
πίσαι" τὴν δὲ Θεωρίαν αὐτός φησιν 
ἀπομόσας δώσειν τῇ Βουλῃ." -- 5. 

802. 11 Βιᾶν., Ὡ]51 ατιοὰ Π8)»6ξ 
ν]σαίιτι ταῦτα. .,ταῦτα εϑὶ ἀιϊια- 
115. Τϑηλΐη, σΘΠΘΥβ, τὸ Ασομάτη, 597. 
πόρνα.““ Βγ. εἷς οἰΐαπι ΠὨΙηα, 

δ0Ή. πορν. οἵ. 509, 
δ09. λεέχεεν ἄνω. τοῦτο καὲ 

τὸ ἑξῆς (νεύβι 564.) δεὰ τὸ καχέμ- 
φατόν τινες ,παραιτοῦνται (ἢ. ὁ. 

ἀϑετοῦσιν), ὅτι ἐπαμφοτεριξόντως 
λέλεκται, καὶ πρὸς τὸ πρᾶγμα (1η-- 
161}. τοῦ λείχειν ἀμβροσίαν), καὶ 
πρὸς τὸ ἀσελγές. 8. Ιατιᾶανξ ΒΥ. 
ἹΜασιῖ4]. 2,50. λείχειν -- σκευ- 
αστ. οΥδοὸ ἀΐϊὸ ψμοψμθ ραγατιάμπει 
ἐΠὶ 6517 φμοά ἐπιξαξ. 

811. τϑιτ δθμιι5, ἀθαιο 44757. 
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ΤΡ, τί δῆτ᾽, ἐπειδὰν νυμφίον μὴ ὁρᾶτε λαμπρὸν ὄντα; 
ἐπ το ὡἷν 

ΧΟ. ξηλωτὸς ἔδει, γέρον, αὖϑις νέος ὧν πάλιν, μύρῳ 

ΤΡ. οἶμαι: τἰ. δῆϑ᾽, 
κατάλειπτος. 45.511}. 811, 

{νὴ ων -» , 2 3 

ὅταν ξυνὼν τῶν τιτϑίων ἔχωμαιυ: 
τς ΠΣ Εν 

815 (6) ΧΟ. εὐδαιμονέστερος φανεῖ τῶν Καρκίνου στροβίλων. 
. ΤΡ. οὔκουν δικαίως, ὅστις εἰς ὄχημα κανθϑάρου ̓ πιβὰς 1 ΤΕ 

ἔσωσα τοὺς Ἕλληνας, ὥστ᾽ ἐν τοῖς ἀγροῖσιν αὐτοὺς 

ΤῊ ἐς Ο. “ 

ἅπαντας ὄντας ἀσφαλῶς κινεῖν τε καὶ καθεύδειν; 

ΟΙ. 

820 

δ, - , κι χ » - [4 

ῃ παῖς λελουται, καὶ τὰ τῆς πυγῆς καλα" 

ὁ πλακοῦς πέπεπται, σησαμῆ ξυμπλάττεται, 
πὸ 

καὶ τἄλλ᾽ ἁπαξάπαντα" τοῦ πέους δὲ δεῖ. 

819. τί δῆτ᾽ ἐρεῖτε ---. ὁ. 814., 
ΑοᾺ. 1010, εἰο. λαμπρὸν: σρίεπ- 
ατάμπι. οἰοραπέθπι. 

815. - στροβίλους φησὶ τού- 
τους κῇ διὰ τὸ τραχὺ τοῦ σώματος, 
ἢ πρὸς τὸ τοῦ Καρκίνου ὄνομα παί- 
ζων" ὀσεραπόδερμοι γὰρ οἱ καρκίνοι, 
καϑάπερ καὶ οἱ στρόβιλοι, τουτέστιν 
οἱ κοχλίαι ἢ οἱ ϑαλάττιοι κήρυκες. 
ῆ διὰ τὸ ἕν τῇ ὀρχήσει στροβ θεῖσϑαι; 
ἐπειδὴ καὶ οἱ στροβιλοι κώνου ἐπέ- 
χουσι δίκην. (ἄλλως.) στρύβιλος δέ 
ἔστιν ἡ συστροφή. στροβίλους οὖν 
εἶπε καϑὰ καὶ ἀλλαχοῦ (758.) γυλι-- 
αὐχενας. 8. 1ἴὰ νοσαὺ Οδγοϊηὶ Π]105, 
Ἰπάθη5 ἴῃ ΒΟ]  πιϊα νοῦ. στρύ- 
βιλος, 488 οἵ σιμοθπι ρίπιθαπι 51- 
ΒΌΙΠοδὲ δὲ σαϊεαξίοτιῖδ σι αοα- 
αδῖ. 418 δγαιὶ βϑ]ϊαίουθβ, (νοΧ 
πολύσημος: νὶά8 Ρ]αι, Β6ρ. 4, 149. 
οὐ ἸΘΧΙσΟΘΥΆΡΠΟ5.) 51Π11}} γυδιοπθ 
Θοβαάβηι ᾿ἰδῖοβ νοοδῖ ὀρχίλους ν6β5ρ. 
1511., Ἰιιᾶδη5 1 νοοΐθιι5 ὀρχεῖσθαι 
ΡΤ. εἰ ὀρχίλος ογολῖίμς. αντομία 
μασάαπι, Β8. 

818. κεν.» κα. οἵ, 840. 
819. τὰ τῆς πυγῆς. ἴι. ε. ἡ 

πυγή. Β. να. ΜΙ. συ. ρου. ἢ. 285. 
δ20. τπρπργ. Ῥαγῖβ. σησάμοες, 

Βγ. σησαμοῦς. σησαμῆ σοητχοίηι 
6556 ἀἴοας 6Χ σησαμέη : τὶ χρυσῆ 
6χ χρυσέη: εεὰ ἱππιϑ]λατα εβῖ, φιοὰ 
βοίδηι, ἴογπια σησάμεος. αιιοάεὶ 
αῦιθα θθη6 Ππαμθὲ νοχ, ἴάθμι 68 

σησαμὴῆ αιιοᾶ σησαμὶς. σοήτι5 ΡΪά- 
ΟΘηΐα8. ΕΧ 8Θ58110 οἱ τπ16116. 8.: 
σησαμῆ. παρὰ τὸ ἕν τοῖς γάμοις 
ἔϑος. ἐδόκουν γὰρ, ἐν τοῖς γάμοις 
σήσαμον διδόναι; ὃς ἐστι πλακοῦς 
γαμικὸς ἀπὸ σησάμου πεποιημέ- 
νος, διὰ τὸ πολύγονον, ὡς φησι 
“Μένανδρος. σησαμοῦς δὲ καὶ ́ση- 
σαμῆ διαφέρει. σησαμοῦς μὲν εἶδος 
πλακοῦντος, σησαμῆ (δὲ), ἣν φα- 
μὲν ἡμιεὶς σησαμίδα. σήσαμα δὲ 
καὶ μήκωνες καὶ σισύμβρια φύλλα 
(σαϊρο: --- σισύμβρια. φύλλα), οἷς 
στεφανοῦνται οἱ νυμφίοι. καὶ ση- 
σαμούντια πόπανα. ΕΧ 15 νΕΥΡ 15 
σήσαμα δὲ -- πόπανα (ΟΠ 6 ογο 
ααϊς ροϑϑῖξ, ἔμ15586. οἱἵπι θχθηιρίδ- 
Υἱ8., ἴπ ααῖθιι5 Ἰορουθίασ σήσαμα 
ξυμπλάττεται. ἀριιὰ 8680]. δῖ θηλ 
ΒΟΥ θη ιπΔ 6556 ἀυθιΐγοσ σήσα- 
μα δὲ φύλλα, οἷς οἰσι. ἀδ! δεῖς 
ψοΥθ 5 καὶ μήκ. καὶ σισ., 4886 ρΡ6- 
ἐἶἰἴα οχ ἂν. 160., 14 φιοαᾶ 1) ο})γΥ. 
ἈΠ ϑαἀνοσ ΔΡΒΟΥΤΘΥΘ μὰ] νὶ- 
ἀδηΐαγ ἃ μος Ἰοσο, εἰβδὶ ρᾶρᾶνθ- 
γἱβ αιοαιῖιθ οἱ οἴδασι αϑῖιι ἔπι15-- 
58 ἴπ ὨμΡῚ1Π15 παι μ650: τι πος 
αἰσαὶ ΟΥδμπηηλαϊΐοηβ, σήσαμα εἴ 
ξο11α βθβϑιηὶ βἰσαϊῆοαγτθ, α]Ρι5 
τϑαϊπηῖτι ΠΟ 8 ἔμοτιὶ ΒΡΟΙ505; δῇ 
σησαμούντιπ πόπανα. οἵ. Ανΐππι 
1..1,,. δὲ δ. βεβᾶπιο Β.Π]δυθθ κι 
ΕἸΟΧΙ, οΪ4585. ἢ. νυν. 
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ΤΡ, ἴϑι νυν ἀποδῶμεν τήνδε τὴν Θεωρίαν 
ἀνύσαντε τῇ Βουλῇ. 

’ τίς ἔσϑ᾽ αὕτη; τί φηξς; 
ΤΡ. αὕτη Θεωρία ᾽στὶν, ἣν ἡμεῖς ποτε 

825 
95.» σάφ᾽ ἴσϑι, κἀλήφϑη γε ἀπέρν 

5 ’ -" 3 τ ’ 

Ἑπαίομεν Βραυρῶναδ ὑποπεπωκότες, 

νὴ 
ὦ δέσποτα, 

ὅσην ἔχει τὴν πρωκτοπεντετηρίδα ! 
ΤΡ. εἶεν, τίς ἔσϑ᾽ ὑμῶν δίκαιος ; τίς ποτε, 

τίς διαφυλάξει τήνδε τῇ Βουλῇ λαβών; 
οὗτος, τί περιγράφεις; 

τὸ δεῖν᾽, ἐς ̓ Ισϑμια 
σχηνὴν ἐμαυτοῦ τῷ πέει καταλαμβάνω. 

ΤΡ. οὔπω λέγεϑ᾽ ὑμεῖς, τίς ὁ φυλάξων; -- δεῦρο σύ’ 
καταϑήσομαι γὰρ εἰς βέθους αὐτοὺς ἄγων. 

ΟΙ. ἐκεινοσὶ νεύει. 

τίς; 

828. ἀν ὶ σι Ῥοπΐτιν 8Ρ. ἸΝοβέγητ 
ἱπρυϊπηῖς Ραγ οῖρ. ἀνύσας οἴιπι 4110 
ΨΘΥΡΟ 5ἷο, ιιὸ δῖε φμαπι οεἰθγγίπιθ. 
ν. Ψίροτ, ἀθ 1α, 1. ὅτ. Ρ. 860. εα. 
ΤΘσθηΐἑΐ55. Β. Βὰν.: ἀνύσ. τῇ Βου- 
λῇ ταυτηΐ. ΟἿΙΚ. τί Φηρ: εχ {πο 
1)Ϊπα, ἕξοι! ἂν. τῇ Β. ΟΙΚ. τίνα 
ταυτηνί; τί φής; 

825. ἐπαίομεν. παίειν πὶς πὶ 
849.. Οοηο. 874. ῥῬτὸ ἐλαύνειν εἴ 
συνουσιάζειν. -- Δ. Ομγ. Βραῦυσρ. 
1η161}. ἐόντες γ9] φυϊα ἀαπὴ 5111}6, 
5.: «-βραυρὼν ᾿ πόλις τῆς ᾿“ττικῆς, 
ἐν ᾧ (5... ἢ 5. νεὶ πόλισμα.) τὰ 

, Διονύσια ἤγοντο; καὶ μεϑύοντες 
πολλὰς πόρνας ἥρπαζον. Βυς ν]αα,; 
τιοηθηΐα Β., αὶ ἐδ ρᾶρὶς Ατιΐοαθ 
ϑΟΥρϑογπηΐ, αὐ Μειιχεία5, οἱ Ηθη- 
Βέθχῆιι5, δεὲὶ Ῥο]ίιο. Ρ. 1ο46., ἀ6 
Βδοτί5 δυίΐεηι Πίαπαθ Βηδιιεοηίαθ 
ῬΌΡΕΟΣ. Γ΄ ΑΤΟΙν, στὶς, Ὁ, 11 ρ.᾿ 818. 
864ιι.. ἱπέεγρ. Βδιη. 

827. πρωκτ. παρύσον διὰ πεν- 
ΑΒΙΒΤΟΡΗΛΝΒΒ ἰ. 

ὅστις; ᾽δριφράδης, 
ἄγειν παρ᾽ αὐτὸν ἀντιβολῶν. 

ἀλλ, ὦ μέλε, 

ταετηροῦς χρόνου ἤγοντο αἱ ϑεῶώ- 
ρίαι τῶν “!Πονυσίων. 8. 

828. δέκατος» ρῥγοῦμδ δὲ οοτχιεῖ- 
χιθτις ἄοτπο. Β. 

880. τὸ δεῖνα. ΘχοΪαπηιβίϊο. 
να, ϑδομηριᾶον. 16κχ. 81: πὲν. 8. 

Ἀδν.: ἐς Ἴσϑμια. οἱ γὰρ ϑέλον» 
τὲς ϑεωρεῖν προκαταλαμβάνουσιν 
ἑαυτοῖς τύπους. εἰς Ἴσϑμια ὃὲ 
εἴρηκεν ἅμα ὅτι καὶ ἀγὼν ᾿Ισϑμια, 
καὶ δεὰ τὴν στενότητα τοῦ αἰδοίου 
τῆς πόρνης (διὸ καὶ εἶπε τῷ πέει 
“σκηνὴν ποιῶ)" στενὺς δὲ “αὶ ὁ 
ἼΙσϑμος. -τ 

8329. Ττυραθιιβ ρῥυΐπιαπι ερθοΐα- 
ῬΟΥΘ5. ΔΙΙΟΜΟΪΠΥ, ἀοίπαθ (δεῦρο 
σὺ) ΤΠ Θουταπι. δὰ βροοιατοτο5 ΘυἾϑιλ 
Ρογεηθηξ νϑῦρᾶ μέσουβ αὐτοὺς εἴ 
ἐχεινοσί, Β. 

823. Πτηα, ,) πϑϑοῖσ στα Π46: αὶ 
γ. αὐτὸς εἰς μέσους ἄ, μοιιδ55εῖ 
Εἰ 18} γάρ σ᾽ αὐτόφ. 

884. ριφρ ἀδὴη 9, σα πη 8}5. 
υἱὰθ Εαᾳι. 1290, εδαιι. 

ᾶ ἃ 



2 τω 3 

ἐνταῦϑα γὰρ 

870 ΠΡ Ὶ ΣΕ ΊΠΞΟΘΚ ΟΣ ΝΡ ΟΣ 

τὸν ζωμὸν αὐτῆς προσπεσὼν ἐχλάψεται. --- 
ἄγε δὴ σὺ κατάϑου πρῶτα τὰ σχεύη χαμαί. 
Ἐ Βουλὴ, πρυτάνεις, ὁρᾶτε τὴν Θεωρίαν. 

σχέψασϑ᾽ ὅσ᾽ ὑμῖν ἀγαϑὰ παραδώσω φέρων, 
840 ὥστ᾽ εὐθέως ἄραντας ὑμᾶς τὼ σχέλῃ 

ταύτης μετέωρα καταγαγεῖν ἀνάῤῥυσιν. 
τουτὶ δ᾽ ὁρῶτε τοὐπτάνιον ὑμῖν καλόν 
διὰ ταῦτα καὶ κεκάπνικεν ἄρ᾽" 
πρὸ τοῦ πολέμου τὰ λάδανα τῇ Βουλῇ ποτ ἦν. 

845 ἔπειτ᾽ ἀγῶνά γ᾽ εὐθὺς ἐξέσται ποιεῖν 
ταύτην ἔχουσιν αὔριον καλὸν πάνυ, 
ἐπὶ γῆς παλαίειν, τετραποδηδὸν ἑστάναι, {ὦ 

836. σιαΐθηις ΤΠ δου (ϑεωρία) 
δϑὲ ζδββδίοσιηι δὲ ΒΘ Υ ΠΟ ΟΥ ΠῚ 66- 
Ἰοργαῖῖο, ῬεῈὺ ζωμὸν 1πὲθ]]Π]ρΊ ΠΥ 
7μ5. ομἐϊτπιαχίμάπι: 588 σαδίθη 5. πιθ-- 
χοίσῖχ, ἰμὲθ] ]Π]σιϊαν ἡ ἀπόπτυστος 
δρόσος, {81} “βοΙοθαῖ ΑΥὙἹρΡΒΥδα 65 
ἐν τοῖς κασαυρίοισι λείχειν, αἱ ἀ6 
60 Ἰοσιιῖταγ 1. Εἰᾳ. 1. 1. οὐΐαπι ε6-- 
αιιθπία, 486 αἸοὶΣ ἀθ ὙΠ ΘοΥΪ8, 
αυρ]σοπι μα θηΐ βθηβαμλ. 6. 

887. Παθο ποὴ δα βϑύνιπι, 868 
88 ΤΠΗΘΟΥΑΠῚ αι ΠΥ. αδτα 86- 
χαῖται ἡποηβίγασο οἵ ἰγδάθγθ να]ῦ, 
αὖ οβὶ. σκεύη ϑιιηξ οπγηΐα 6]115 οὐ- 
πδιηθηΐα εἰ Ἰπϑίγυτηθηΐα, Β. 

898. Βουλὴ, πρυτάνεις. ΔΡΡ6114- 
τῖο ταυτολόύγος ΠΑ] Ώ] ΠῚ Θ 6116 ΘΙ θβϑη8. 
Ρομθηθμπι ΟΘη560 Βουλὴ πρύτανις, 
ϑεπαΐμδ δάρτγοπιθ. ἴα Α65οῇ. Αρ., 
675. τύχη δὲ σωτὴρ ρΡτο σώτειρα. 
οἵ. Μαῖῖ. δύ. δου. ὃ. 429, 4. εἱ 
ΒΌΡΥα ὅ90. ποιηίηδίνι8 ἘΣΤΕ 
ΤῸ νοοδιϊν τἰδιγρίτι5., τιῦ Ξ86Ρ6 
τ. πρυτάνεις ΠΘβΟΙΟ αιι15 Ἰπορίι5 

νἱάθίον ΒΟΥΡ51556),, 4 νϑυύριπὶ 
ὁρᾶτε τοϊαἴθπ δα ΠΟΘ Ἑἴηϑα]α- 
Υ πλϊγαυθίασ εὐ 856. Ἰθοΐβθθι ῶ 
Πρυτάνεις. α6 Ῥεγεβηΐμα να. 
ἨδΥΡοοΥδΪΟ ἢ, ν. οἵ βδοσιρίοσεἕ 
ΘΠ ΤΊ αι] Γ8 τπῖτ δΥ. 

841, ἀνάῤῥυσις κυρία τῶν 
᾿ἡπατουρίων ἡμέρα. ᾿πατούρια δὲ 
ξορτὴ παρ᾽ ̓ ᾿Αϑηναίοις, τὸ συμβὰν 
δηλοῦσα τῇ προσηγορίᾳ. καὶ ἀναῤ- 
δύσειν (ἀναῤῥύειν) τὸ ἐπιϑύειν, 
ἀντὶ τοῦ ϑυσίαν ἐπιτελεῖν. τρεῖς 
δὲ ἦσαν αἱ ἡμέραι τῶν ᾿πατου- 

οίων, ΦΔόρπεια, Κουρεώτις, ἀναῤ- 
δυσις. --- ΚΘΥΘΟΥ͂ τιὸΆ 46 ποῦ ἔδϑῖο 
σορίϊανους Αγὐϊδίορῃ. αἀνάῤῥδυσις 
ν]ἀθίπῦ 6556 ΒΘ ΟΥ ΠΟΙ πὶ, {4188 τπη6- 
ἕδρμοσα τιδιἑαΐα δϑὲ 1 Υ6 8ΠΊΟΥΪΒ. 

842. «ιαίθημι5 ΤΠΘουα οϑὲ ἔο- 
βἰουιηι οοἰθργαίίο, ὀπτάνιον εϑβὶ 
ΟἸΠ]η8., ὮΡῚ ρΡοϑὲ βου βοίαμι οατ- 
Ὧ65 ΘΟΩΕΠΠΕΙΤ; «ιδίθπεβ Θϑοὲ τηξ- 
γϑίσυῖχ, τὸ αἰδοῖον 7118, αιοά ΤΏ 011- 
βίγαῖ. Βο, Αἰοὶ ὀπεάνεον [ποπ 
ὀπτανεῖον] αἰσαραηῖ: νἱ4. Ρῃγχυ- 
Ὠ]ΟὮ, ΕτΥ πιο]. Βεπέί. 

848. καὶ κεκάπν κ΄. ὡς ἀπο- 
πνευματισάσης. τὸ δὲ κεκάπνι- 
κεν ὡς ἐπὶ ὑπτανίου. 8. ἱπιο ἔϊι- 
ΤΏ. 111} 511 {ΠῚ ΘΠ ΟΥ̓ ΠΊ, υὖ 1} 5οθη- 
τΐ βδουϊποῖο, οχ ὀπτανίῳ ἰϑῖο Θχ- 
ΒΑΙΔΥῚ Πησὶς ΡΘΥ τὙἹα]οΆ] πι. --- 
κπεχάπνικεν , διρρεβαϊεαξιιπι πα ἃ 
ϑομο]αβία., δεδηη. ΠΟ 5 Ρἰδουῖς, 
τῷ ΒΥΙΠΟΚΙΟ. σα]ρο: κεχάπνιπ ἀρ᾽, 
φαοα οἱ ρβιπη ξουυὶ Ροίοβί. Ῥτηα.: 
κεκάπνικ᾽ ἀρ" ἐνταυϑὶ) γὰρ ἦν Πρὸ 
--- Βουλῇ ποτέ. ὙΈΠΕΠΙ Βᾶπο 16- 
οἰϊοπθηι 1 ΑἸΙ4τιὸ ΠΡΌΥΟ γϑρθυδη 
6588. 

844. τὰ λάσανα. ὅτι οὕτως οὗ 
χυτρύποδες. ἐπεὶ δὲ εἶπε τὸ ὀπτα- 
νεῖον» ἐπήγαγε καὶ τὰ λάσανα. 
δηλοῖ ὸὲξ (Ὁ) τοὺς δασεῖς αὐτῆς μη- 
ροῦς. --- ὃ, 

845. αν. ἀγῶνα τ΄. Ὠϊπᾶ, ἀγῶ- 
να δ΄. 

847. ἅπαντα ὡς ἐπὶ συνουσίας 
σχημάτων καὶ ϑεωρίας. 8. τῷ τὲ- 
τραποδηδὸν ἑστάναε 81] ἰἰαὰ 

-- 

͵ 

-»-ὃὲ 
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- καὶ παγχρατιόν γ᾽ ὑπαλειψαμένοις νεανικῶς 
παίειν, ὀρύττειν, πὺξ ὁμοῦ καὶ τῷ πέει. 

860 τρίτῃ δὲ μετὰ ταῦϑ'᾽ ἱπποδρομίαν ἄξετε, 
ἵνα δὴ κέλης κέλητα παρακελητιεῖ, 
ἅρματα δ᾽ ἐπ᾿ ἀλλήλοισιν ἀνατετραμμένα 
φυσῶντα καὶ πνέοντα προσκινήσεται" 
ἕτεροι δὲ κείσονταί γ᾽ ἀπεψωλημένοι 

ἀλλ᾽, ὦ Πρυτάνειρ, 
περὶ ταῖσι κάμπαις ἡνίοχον πεπτωκότες. 

δέχεσϑε τὴν Θεωρίαν. --- 
ϑέασ᾽, ὡς προϑύμως ὁ Πρύτανις παρεδέξατο’ 

ἀλλ᾽ οὐκ ἂν, εἴ τι προῖκα προσαγαγεῖν σ᾽ ἔδει, 
ἀλλ εὗρον ἄν ο᾽ ὑπέχοντα τὴν ἐκεχειρίαν. 

860 ΧΟ. ἢ χρηστὸς ἀνὴρ πολίτης ἐστὶν ἅπασιν, ὅστις γ᾽ ἐστὶ 

“ΠΡ: 

ΧΟ. 

ἼΜΡα 

βἰσηΐ ποαῦὶ νἱαρίυῦ απ ψΘΠῚ5 
βἰαίαγία, ϑδπ}}} ἸοοῸὺ ΕὙΒΠΘΟΡΑΙ] 
ΧΩ ἑα δέξε (ὦ ἄφωχ ἀο5. 

849. πὺξ ὁμοῦ. παρὰ τὸ λεγό- 
μενον πὺξ ὁμοῦ καὶ τῷ σκέλει. 

παρὰ προσδοκίαν οὖν ἀντὶ τοῦ τῷ 
σκέλει, δεικνύς τε τὰ μὲν ὡς ἐπὶ 
παλαισμάτων, τὰ δὲ ὡς ἐπὶ γυναι- 
κείων σχημάτων. 5. 

ὅ50. ἕππ. τὸ γὰρ παλαιὸν ταῖς 

ὑστέραις ἡμέραις τὰς ἱπποδρομίας 
ἦγον ἐν τοὶς ἀγῶσι. δ. 

851. κέλης πέλητα. παρὰ τὴν 
συνουσίαν καὶ τοὺς ΠΕ ἵππους, 
οἵ εἶσι μονάτορες. ὃ 

852. ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν σώματα 
περικείμενα ἀλλήλων ἄρματα εἶ- 
πε. τῇ δὲ τρίτῃ τῶν ᾿ἡπατουρίων 
ἱπποὸρομία ἄγεται. ὃ. 

ὅ58. προσπεν. υἢ Τγ8. 927. 
οἵ,, 51 ἐδηι δβὲ, ΕἸ. ΟἸγσ, οὐ Β6. 

855. κάμπαις. συστροφαῖς. --- 
5. νοῦαὶ καμπὰς ἔἸοχίι5, 41 ἢ6- 
Ῥᾶηξ ροβὲ δνϊξαίϊδηι τη δίαπι δ( οαύ- 
ΟΟΥΘ5 οἴο. 17. Ολν. 

856. 5644. τοῖς πρυτάνεσιν ἔϑος 
ἣν προάγειν τοὺς δεομένους εἰς τὴν 
Βουλὴν, καὶ δῆλον ὅτι ἐδωροδο- 

τοιοῦτος ! ἄντ. 
ὅταν τρυγᾶτ᾽, εἴσεσθε πολλῷ μᾶλλον, οἷός εἶμι. 
καὶ νῦν σύ ϑ» δῆλος εἶ" σωτὴρ γὰρ ἅπασιν ἀν- 

ϑρώποις γεγένησαι... 

φήσεις, ἐπειδὰν ἐκπίῃς οἴνου νέου λεπαστήν. 

κοῦντο παρὰ͵ τῶν χρῃξόντων προο- 
ελῦεῖν. -- σκώπτει γοῦν αὐτοὺς 

λήμματος. - τὴν δὲ ἐκεχειρίαν 
ἄμα μὲν ὡς προφασιζομένων, ὅτι 
ἐκεχειρία ἐστὶν, οὐ δυνάμεϑα τή- 
μερον προσᾶ,) γξδιν. -α ἐκεχειρία 
(᾿. 6. ῬΥΟΡΥῚΘ ἐχεχειρία) δὲ ἡ ἄνο- 
χὴ τοῦ πολέμου, παρὰ τὸ ἀπέχειν 
τὰς χεῖρας. (εἰΐαπιὶ τροπικῶς αἸεῖ-- 
ἴα), ναί Ταΐηιβ Ρ, 164, εα, 74- 
0088.: πάσης εἶναι δεῖν τιμωρίας 
ἐκεχειρίαν. }ι. 1. 518. 1080 γώ ειξίεπε;, 
αιιοὰ Ρυγίϑηθηι σαμδασγὶ (ὑπέ- 

χειν) αἰοίξ, 81 αιιῖθ Ὡ1}11 ἀοηΐ 
αἰΐογαῖ,) --- 5, 

860. ἐστὶν ἄἅπ., 66ὲ ογγιγειὗ τι5. 
Π. 6. αθϑῃῆῦ οι  ΟἸΏΘ5 Ῥ͵ΤῸ ΥἹΥῸ 
ῬΡοηο. ἱ 

861. ὅταν τρ. 4ιᾶπᾶο νἱμᾶθ-- 
τοϊᾶ Οὐδ, αὐ “πη Ρ 806. 

"865: 1 7. εἶδος ποτηρίου μεῖξον 
ῃ κύλιξ. οὕτω Σύμμαχος" ἃ δὲ 
Παλαμήδης τὸ πιϑάριον ἐκδέχεται. 
5. “οροοέαιπ Κάντο νἰἀθίιν νοσδβ- 
56 ἴῃ ἤρτο ἀδ ν]ῖα Ρορι} Β οηι. --- 
ἢ. Ομγ. ἴπιο ἰθρίϑεαπι 8561 ἰθρα- 
δέαπι. Υ. Νόοη. 15, 85., Εδϑῖ. Ρ. 
875. οα. Οοὐμποῖγ, Οταϊϊμαμι., αὶ 

Δᾶῷ 
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5. ΧΟ. καὶ πλήν γε τῶν ϑεῶν ἀεί σ᾽ ἡγησόμεσϑα πρῶτον. 
865 ΤΡ. πολλῶν γὰρ ὑμῖν ἄξιος Τρυγαῖος “᾿“ϑμονεὺς ἐγὼ, 

δεινῶν ἀπαλλάξας πόνων τὸν δημότην ὅμιλον 
καὶ τὸν γεωργικὸν λεὼν, ᾿“πέρβολόν τε παύσας. 

ΧΟ. ἄγε δὴ, τί νῶν ἐντευϑενὶ ποιητέον; ΓΕ πο 

ΤΡ. τί δ᾽ ἄλλο γ᾽ ἢ ταύτην χύτραις ἵδρυτέον; 
870 ΧΟ. χύτραισιν, ὥσπερ μεμφόμενον ἙἬ. μίδιον; 

ΤΡ, τί δὴ δοκεῖ; βούλεσϑε λαρινῷ βοΐ; 

νοσάθριο λεπασταὶ (κύλικὲς τινες) 
τἰδιι5 δἰξ. Ἰαλάανὶς ῬΠοΐ. Ρ. 157. Β. 

865. 114 Ῥογβοι. δα Ηβρομρ. 818, 
81Π|αιι6. ΠΡΥὶ 5οἹτο οστον ᾿ϑμο- 
νεύς. 

866. δημότην. δημοτικόν. ἰτ]- 
Ῥ.]Ριι5. διυιβ οἴ ΟΠΠΪΠΟ ΘΡΥΪΟΟ] 5 
ΟΡΘΠῚ 56 ἴπ|1556 δἱ Ρ6}1Ὸ 18 Ἰροτδη- 
ἘΠΡτι5.. 4110 ἘΥΔῺΙ τλΐμι5. 8115 6-- 
Ῥδητιιγ, 

867. ἀΘ Ηγροϑυροῖο αϊοίιπ δᾶ 
656. 

869. χύτραις δρ. ὁτὲ μὲν ταῖς 
χύτραις ὄσπρια ἥψων, ὁτὲ δὲ ἄλλο 
τι πολυτελέστερον ἱερεῖον, καὶ οὔὐ- 
τῶς ἵδρυον, καὶ πρὸς τὸ “ϑυύμενον 
ἔλεγον βοὶ ἱδρύεσθαι, ῆ. αἰγὶ, ἢ 
προβάτῳ, ἢ) οἷον ὧν αὶ τὸ ἱερεῖον, 
ὥσπερ ἐν Πλούτῳ. (103. . ὍΡΙ νι, 
δηηοῖ,) ἄλλως. ἔϑος. εἶχον Ἑρμᾶς 
ἑδρύοντες πρὸ τῶν. καὶ ἄλλα τινὰ 
ἀγάλματα, ὑπὲρ τοῦ μὴ βραδύ- 
νειν τὴν ἀνάστασιν, χύτραις ἀϑα- 
ρας ἱδρύεσθαι καὶ ἄλλοις τισίν. 
ἄλλως. ὁπότε μέλλοιεν βωμοὺς καῦ- 
ἐδρύειν ἢ ἀγάλματα ἁεοῦ, ἕψον- 
τες ὄσπρια ἀπήρχοντο, τούτοις 
τοῖς ἀφεδρυμένοις, χαριστήρια ἀπο- 
νέμοντες τῆς πρώτης διαίτης, ὡς 
οὗτος εἶπεν ἐν “Ἰαναΐσι" μαρτύ: - 

ρομαι δὲ Ζηνὸς ἑρκεέου χύ- 
τρας, Πῖεϑ᾽ ὧν ὁ βωμὸς οὗ- 
τος ἱδρύνϑη ποτ. ποτὲ δὲ καὶ 
πολυτελεστέρῳ ἐερξιῷ ἀφιδρύετο, 
ὡς φησι καὶ ἐν τοῖς ὃ ξῆς (.) εἴο. 8. 

570. ἠγανάκτησαν ἐν χύτραις ἀ- 
κούσαντες ἱδρύεσθαι τὴν Εἰρήνην, 
ὡς εὐτελοῦς οὔσης τῆς ϑυσίας ἐκ 
τῶν (ἴοτι. ἐκτὸς) ἄλλων. διό φασιν 
ἄλλαις ἱερωσύναις αὐτὴν ὥσπερ πο- 
λυτίμητον ϑεραπεύσωμεν. ἐν δὲ 
τοῖς ἑξῆς (1080.) ἑερείῳ φησὶν ἱδρύ- 

σασθαι οὕτως αὐτήν" ὡς οἱ μὲν 
--- ἱερεέῳ. Ἕφμ. (οῇ. 8576.) ἀντὶ 
τοῦ εὐτελὲς, ὡς τοῦ Ἑρμοῦ χύτραις 
ἱδρυμένου ἐπὶ πολὺ, ὡς μέμφεσθαι 
αὐτόν. 8. ϑοηβιιβ δὲ : οἱ ἴδπθ ([6-- 
δαπηπιπι 8611} 1115) ΘΔ Ὧϊ σομ5Θοσθ- 
τατι5, νϑὶ αϊ ΗΠ Θυπλ] τ, αιι86. {π|6- 
ΥἸΓΕΥ 586 ΟΟ]1 νὴ] σαἰτιι (1. 6. ν]]θηι}} 
Β. Ἰοσιιῖο ᾿πβϑοΐθπβ. ἀθ οαἱππὶ Εἰ- 
ρήνης 561 Ῥαοὶβ 4686 ἂρ. Οσύϑθθοβ 
οἱ Βοπι. να. Ῥαιῖι5. Αἰ. 8., Βοβοῖ- 
16., ῬΙατ. Οἴπιομθ, ϑαθίομ. Κ᾽ βρᾶξβ. 
ς.9.,. ΡΙ1η. Η. Ν. 88, 8. Ητγι. Βεϊαοτῦ. 
ἤν Ἰγ ἐμοί. Ῥ. 104 5661ι. 7). ΔΙΠ| 6116. 

871. λα ρεν ὦ. Θαοδαμν δα ΑἸῇ. 
ΟΡ ες »»Θταθοῖς λαρὸν οἱ λαρινὸν 
ἀἰοίτιν, τὸ ἡδὺ (ΡΒοῖ. Ι6χ. Ρ. 159., 
Ζοματ. 9, 1989. Β.), φαοᾶ Ῥἰαδοὲ 
δ στγαΐπηι δδὲ : 1η46 λαρινεύειν αἷ- 
οἴτι, πο ΠΟη ΘΙ πιρ]]οἸοσ σιτί- 
ξεσϑαι εἰσι ξιοαῦ, αὐ ΑΥΠ6η, 1πῖϑυ- 
Ῥγϑίαϊισ, 868 ἤκο δῸ τοί εον δὲ 
εἰοίίοαίθ. ἙἘφίγουιοι Ῥονεθ ΤΒΥΤΩΣ 
(λαρινοὶ) ἀϊοιῖ, «ιοᾶ δα νἱοιπηαβ 
ἱπηρίησιαρϑηΐ, αὐ ἀοσοὺ ἵατγο 11}. 
ἂς δ γσιιϑδὲ. (ς8ρ. δ, 10., ὑδ1 οἔ. 
ΒΒ θα θυ. τ, 1. Ρ. 5, Ρ- 447. Β.) 
Οτδθοὶ Οταπιηλδι οὶ ἃ Γναυῖηο 4ὰ0- 
ἄδην, διιὺ ἃ Τιδυῖηᾶ, 486 ἔπους 
Ῥᾶριιβ δἰ αυΐ5 ΕΡί τούϊοιι5. (βθοιη- 
ἄἀσπι Αἰ θη. 1. 1.), 118 αἸοῖοβ ον 65 
ἰδῖοβ. ρυίϊδηϊ. 86. 5. ἸΏΤοΥ Α11ὰ ς 
λαρινᾳ ᾧ. μεγάλῳ καὶ εὐτραφεῖ. 
τοὺς δὲ ᾿Ηπειρωτικοὺς βοῦς οὕτω 
λέγουσιν ἀπό τινος “Ἰαρινοῦ βουκό- 
λου» παραλαβόντος παρὰ Ἡρακλέ- 
ουὅς τοὺς 1" ἡφυόνου βοὺς καὶ ϑρὲ- 
ψαντος εἰς εὐεξίαν. τοῦτο δὲ Ἥρω- 
διανὸς ὀξύνει ἐν τῷ ξ΄ τῆς: καϑόλου, 
λαρινὸς ὡς ἀληϑινὸς, ὥστε περι- 
σπαστέον τὴν δοτικὴν λαρινῷ, 

ς ΠΝ 
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ΧΟ. βοΐ; μηδαμῶς, ἵνα μη) βοηϑεῖν ποι δέοι. 
ἜΤ 

ΧΟ. 

ΈΡ. 

ἀλλ᾽ υἱ παχείᾳ καὶ μεγάλῃ; 

μὴ, μή. 
τιή; 

ΧΟ. ἵνα μὴ γένηται Θεαγένους ὑηνία. 
875 ΤΡ. τῷ δὴ δοκεῖ σοι δῆτα τῶν λοιπῶν; 

2.» 

οὐ. 

ἀλλὰ τοῦτό γ᾽ ἔστ᾽ ᾿Ιωνικὸν 

ἐπίτηδές γ᾽, ἵν᾽, ἐὰν ἐν τῇ ᾿κκλησίᾳ 
ς ᾿ -" ͵ ο ΄ 

ὧς χρη πολεμεῖν λέγοι τις, οἵ καθήμενοι 

ὑπὸ τοῦ δέους λέγωσ᾽ ἸΙωνικῶς οἴ... 

χαὶ τἄλλα γ᾽ ὦσιν ἥπιοι" 
ὥστ᾽ ἐσόμεϑ᾽ ἀλλήλοισιν ἀμνοὶ τοὺς τρόπους, 
καὶ τοῖσι συμμάχοισε πρᾳύτεροι πολύ, 

ΧΟ. 

ΤΡ. οὖ; 
ΧΟ. ναὶ μὰ 4. 

ΤῊ ἡ κα 

ὁ ῥῆμ᾽ 
ΧΟ. 

880 ΤΡ. εὖ τοι λέγεις. 
ΧΟ. 

ἜὭΡ. ἢ ι νυν, ἂγ᾽ ὡς τάχιστα τὸ πρόβατον λαβῶν᾽ 
ἐγὼ δὲ ποριῶ βωμὸν ἐφ᾽ ὅτου ϑύσομεν. 

888 ΧΟ, ὡς πάνϑ᾽, ὅσ᾽ ὧν ϑεὸς ϑέλῃ γε χή τύχη κατορϑοῖ, 
1. ἰ. ὁ. ἀλλοιόατ. 

χωρεῖ κατὰ νοῦν, ἕτερον δ᾽ ἑτέρῳ τούτων κατὰ και- 

872. βοηϑεῖν. ἐπὶ μάχην δρα- 
μιεῖν, 8. ν ΥΡ15 ᾿πᾶῖὲ. αὐ οἰΐαηι ἴπ 

5664, 
8ὃ74, Θεαγ. ἑηνία. μωρία, ἀ- 

μαϑία. διεβάλλετο γὰρ ὁ Θεαγέ νης 
εἰς μαλαπίαν.. καὶ ὡς μωρὸς καὶ 
ὑώδης. ἦν δὲ ἐκ Πειραιῶς. ἐδόπει 
δὲ καὶ πένης εἶναι, θρύπτεσθαι δὲ 
ἐπὶ πλούτῳ. ἦν δὲ τὸ αὥμα παχὺς 
καὶ λοέδορος. ἔστι δὲ ἄλλος 
Θεαγ. . ὃ εἰς Ὅμηρον γράψας, ὃς 
καὶ ἐπὶ μαλακίᾳ διεβάλλετο, καὶ 
ἄλλοι πολλοί. 8. νο]ιιῖ, χπποηθηΐθ 
ΕἸ, Ομγ., Μοραγθηβίιιπι 1116 ΥῸΧ, 
Οὐ]Ἱοπῖς. ΒΌΘΘΥ, ἀρ. ΤΠπαο. 1, 126. 

876. Ἰωνιεκόν, οἱ γὰρ Ἴωνες 
δισυλλάβως λέγουσιν ὄϊς, οἱ δὲ 4:- 
προ μονασυλλάβως τὰς οἷς εἰς. 

ρὸν ἀπαντᾷ! ἃ. Αὐἱοί, 

877. ἴα Ῥογϑβοιι. ἃ. Ῥορτ. 1ΌΥΣ 
ἸΠΘηαο86: τὸ ῥῆμα γ. ΧΟ. ἐπ. γ᾽, 
ἕν᾽ ἐν τῇ ̓ κκλησίᾳ. Βιαν, ῥῆμα. ΧΟ. 
ἐπίτ., ΟΠΐ550΄ γὲγ) οἵ 5686τι. νΘΥδι 
λέγοι. πὖ Βτ., Ὁ0ὲ νυ]ροὸ Παρθίασ 
λέγει. φιοα δἰιῖπθξ δα πιο ΘΙ θοξιιπι 
ἐὼν, Ξθαιθηίθ ἐν, 51Ππ1116 5111] 
νἀθέτι οἰξθοῖδϑθ, τὶ βο]εῖ ΠΟΤΙΙ. --- 
ἐπίτηδες. οἵ. 717. 

879. ἕνα ἐπιστένωσι τῷ εἰσηγου- 
μένῳ πόλε Ξίον. τὸ γὰρ ὀὶ ὀδυρομέ- 
νῶν ἐστὶν ἐπίφϑ ἐγμα καὶ δυσχεραι- 
νόντων. (εσι οὗ νυ] δᾶγθ.) “ίδυμος 
δὲ ἐν ἐκτάσει (πὶ 5οΥἹ 6 ματι δὶ: 
ὀϊΐζ). οἱ γὰρ φοβούμενοι οὕτω λέ- 
γουσιν. 5. 

881, ἀμνοὶ τοὺς τρόπους. 
εὐήϑεις, δειλοὶ ὡς οἱ πριοί, --- 8. 



874 

ΤΡ. ὡς ταῦτα δῆλα γ᾽ ἔσϑ᾽᾿ 

4“ΡΟΙΥΙΣ ΤΟΥ ΝΟΥΣ 

ὁ γὰρ βωμὸς ϑύρασι καὶ 
δή. 1. δ 0, 

ἐπείγετε νῦν, ἐν ὅσῳ ΔΙ ΉΙΡΓ. ἐσ. ὁ. 
σοβαρὰ ϑεύϑεν κατέχει πολέμου ἃ, «. 

800 μετάτροπος αὔρα" 1." 

νῦν γὰρ δαίμων φανερῶς ἐς ἀγαθὰ μεταβιβάζξει. 
δ ΘΒ δὸ -ὅΠὸ 

ΧΟ. τὸ κανοῦν πάρεστ᾽, ὀλὲς ἔχον, καὶ στέμμα, καὶ μά- 
χαιραν, λυ ς ὧΣ 

καὶ πῦρ γὲ τουτὶ, κοὐδὲν ἴσχει πλὴν τὸ πρόβατον 

ἡμᾶς. 
ΤΡ, οὔκουν ἁμιλλήσεσϑον; Δ. 

895 ὡς, ἣν Χαῖρις ὑμᾶς ἴδῃ, ἀ5: 5. ἀπιῖς ἘΠῚ: 
, , " 5 - δ᾿, κῸ 

πρόσεισιν αὐλήσων ἄκλητος, κᾷτα, τοῦτ᾽ εὖ οἷδ 
ὅτι, ἴδε, 

φυσῶντι καὶ πονουμένῳ προσδώσετε δήπου. ἃ5., 
1. ΕΡ ῊΣ 

ἄγε δὴ, τὸ κανοῦν λαβὼν σὺ καὶ τὴν χέρνιβα ἰ. ἰτ. 

887. [6 διι14, νν, βωμὸς εἰ ϑύ- τηα]θ Βθ.: ,,»ἄιπχ --- οδοδαὲ Β61]} 
φασι. Τ)ΟΡΥ. 1π δηποῖ., [)1πηα, νὰ]. πη0}8}01}15 Δι Ὑ8,( 6 ᾿τι54τι8 1 κατέχειν 
8ο ϑύραισι. νί46. ἘΠπ|51. αᾷ ϑορῃ. θϑβὶ οθϑϑαγε. --- ὃ. σοβαρὰ, σεσο- 
Οδβαϊρ, Ωο], 866. εἰ Ἐπτῖρ. ΝΜ6α. 
466. ρ, 157... οοἸ]]αῖο Επτρ. ΕἸ. 
1007. οἷς οἰΐδι 966. νοΥϑιι μια) 85 
ΤᾺ Ρ.]188 ουγϑαΐπμη δβὶ, --- ὁ γὰρ -- 
δή. Ράμ]0 15] θη 5 68, χαὶ δὴ 
ῬΟΠΙ ἴῃ δχίγθπῖα βϑηϊθηιία : Ὡδ66 
ἴαῦιθ αι αιια πη πιιϊαπ τι, 5688 
Πγρουβθαΐοη πος δδὲ, 118 ΘΧρ]σαι- 
ἄπ: καὶ γὰρ ὸ βωμὸς ἁύρασι 
δή. «]ϊοχιΐ καὶ δὴ ὙΘΕΘΥΥΙ ροββοῦ 
86 εθᾳ44.: καὶ δὴ ἐπείγετε εἰς, 

888 τ 898. Βουίη οουηπηοᾶθ ΠΥ]: 
ΧΟ. ἐπείγετε ---. ΤΡ. τὸ κανοῦν 
πυτ Χο οὔκουν ---- ΤΡ, ἄγε δὴ 
οἷος. ψ861 ἱπιρουαϊϊνιιβ ἐπείγετε οἵ 
Ταΐϊαγτα ἀμιλλήσεσϑον, προσδώσετε, 
1ηα]οΐο 6558 Ροϊθγαηΐ, παθο ὥποτο 
αἴθ: ἃ ΟΤΎΥΒΘθΟ,, ποῖ ΟΟΠΙΤα, 
-- ἐν ὅσῳ --- αὔρα. ψιματιάο 
πιο ἰϊς οδεῖποε αν ίπείειις. δῖνθ ἱπινα- 
ἠεβοῖέ αὐτὰ τἰία ζιίαθ δφέλωπι σοσνθΓ- 
δεν ἢ, 6, Πηῖν!. μετάτροπος πο- 
λέμου, Ἀ ἱ ἀνϑιρώπων δηλήμονες 
Ηετοα. 9, γά. 4ιιοα οὐπι 8115. σ6- 
ἈΠΕΝῚ εἴα παρ . ΘΧΘΠΊΡ]15 ΑἸ γῇ 
τ}11 ΜΜαι, συ. συ. ὃ, 899. 

βημένη, εὐκίνητορ. 
892. ᾿πϑ γα] π παπαῖ 58οΥ ΠΟΙ]. 8, 

ὁλ ἄς. ἀντὶ πριϑάς. ὅτι ἐκέκρυπτο 
ἐν τῷ κανῷ ἢ μάχαιρα ταῖς ὀλαῖς 
καὶ τοῖς στέμμασι. -- Βε.: πλὴν 
τὸ πρόβατον. 1851 αἰσἂβ δὲ 

ἐρλίρριίωπν δἰ 2 Πθπαπι λαῦεο, δατι-- 
δι. Θῴμεαπι, ΤΊΟΤὶ λαῦευς ἐν ᾧπέρ 
ἐστι πάντα μοι τὰ πράγματα. πο- 
46. μοῦϊθ θυ πιο  ὈἸξυτ 1114 
Ονἱἶδβ., οἰβὶ ΟΠΊΩ]8 δα ς ΞΔΟΥ σα αππὶ 
Ρᾶγαία διιμῇ, ἀλλ᾽ ὄψει προφάσεις 
αὐτὸν παρέχοντα Ἰηΐτα 961. 

894, ἀπομρι5 βϑύνὶβ ᾶθο αοϊ, 
πο αδὶμάθ πππΠηλ ΘρρΘΙ Ἰδὲ 
898. οἴ, ΘΟΖ. 

895. Χαῖρες. τῶν περὶ τὰς ϑυ- 
σίας αὐλητῶν ἣν ὃ Χαῖριςρ. ἦν δὲ 
καὶ ἕτερος κιϑαρῳδός. ϑι ἸΔΕΝΝ ἂἄθ 
που Ομιδουῖὰθ δὰ Αν. 859.) Ἰποηθα- 
τὸ Βο.: ὡς αὐτομάτως ἐπιόντος 

αὐτοῦ ταῖς δὐωχίαις. 
896, ἴοτε. χᾷτα τοῦτ᾽ (αὐ ρθμέτηι 

φιυοα πιο ΒΕ Υα 1). εὖ «δἴο.» 5 Ὰ]- 
ἄθπι ἀϊοὶ βοϊϑὶ εὖ ὁ. ὅτε, 
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περίϊϑι τὸν βωμὸν ταχέως ἐπιδέξια. 
Ο000.1. ἰδού. λέγοις ὧν ἄλλο" περιελήλυϑα. 

ΤΡ. φέρε δὴ. τὸ δαλίον τόδ᾽ ἐμβάψω λαβών. 
σείου σὺ ταχέως" συ δὲ πρύτεινε τῶν ὀλῶν, 
καὐτός τε χερνίπτου, παραδοὺς ταύτην ἐμοὶ; 
καὶ τοῖσι ϑεαταῖς ῥίπτε τῶν κριϑῶν. 

: ΟΙ. 
οὐῦ ΤΡ. ἔδωκας ἤδη; 

ΟἹ. 

ἰδού. 

γὴ τὸν Ἑρμῆν, ὥστε γε 
4 .“, ἢ ᾿ » “- ΄ 

τουτῶν. Οοσοιπὲρ εἰσι, τῶν ϑεωμενῶν 
3 2) 3 ν [χ 7 Ἁ 42} 

οὐκ ἔστιν οὐδεὶς ὅτις οὐ κριϑὴν ἔχει. 

ΤΡ. οὐχ αἱ γυναῖκές γ᾽ ἔλαβον; 
ΟΣ. ἀλλ᾽ εἰς ἑσπέραν 

δώσουσιν αὐταῖς ᾿ἄνδοες. 
Ρ: 

θ1τ0 

899. περίξϑι. τοῦτο πρῶτον 
ἐποίουν, καθαίροντες τὸν βωμόν. 
5. τ δηλ ῬΥΠῚ5 ΠτιΔηὶ 5ΘΟΥ Ο8-- 
χϑηΐϊ. Ἰαιοσα θχρ]αΐουο ν6] δή 
ΠΊΘ Πι18}1 ΔὈ]ΠΘΡαηταγ. --- Ὠϊης [π- 
Ξίγα]ἶβ ππᾶδ, ατιὰ Θἰασ αὐ [ΠΥ 
ΟΠ ] 51] 1, δὲ {παι σϑοογος 5ραΥ- 
δῖ οἶγοᾶ ροριλιπι, δηϊθα 81 58- 
οΥὰ Ρεγαβαῖ. ργορίθσθα ἢϊς ἀἰοϊ ἐσ 
περίϊϑι. --- ἀατιὰ ατΐθηι 1118 Ἐραυρὶ 
νεῖ, νοσαρδηῖ χερνίπτεσϑαι. (903.) 
Ἰοσὸ Αἴμοη. 9. (1. 8. Ρ. 511. 5664ᾳ, 
εα. δ ἤν 615}.) οἷς. 1.. Ολν. 

900. ἐδου,. νοχ ορϑαϊεηι5. ν]ὰ. 
πᾶεχ Π. ν, 

901. δαλίον ϑυϊᾶ, ἢ,, ν, 1. Ρ. 
506., Ῥγορϑηΐθ 101] Κιιβίθσο οχ Επι- 
τρ. Ηργο, ἔπγν, 928, (887.) Τοῦτ. 
τα οἰϊᾶχη ΒΥ. οἱ δ]. οοὐά, Αυϊβῖ. 
δοδίον. Ηδεγοῖ.. Ἰαυπάαηΐϊθ ΒΥ,: 
δαλίον " δαλόν. ἐν ταῖς ἱεροποιΐαις 
εἰώϑασι τὸν δαλὸν ἐμβάλλειν εἰς 
τὴν χέρνιβα, καὶ περιῤῥαίνειν τὸν 
βωμόν. νὶἱὰ, Τιγϑοὶείν. 1199. 5.: -- 
καϑαρτικὸν γὰρ πάντων τὸ πῦρ. 
- οἵ, Εμυτρ, Τρμΐρ. Α, 995. εἴο. 

902. σείουνυ. ἰογγοπὶ ζαπλΐο ἰγ8- 
αἸτα "1 ἡ μαββαυ δὲ δατιᾷ σΟὨΒρΟΥΡῚ 
ΑΥϑπι Ἰαθ οἱ, --- Β. : πρότ. τῶν ὀλῶν, 
501]. τὶ, ραγίθηι πΊΟ]86 βαΐβαθ ροῦ- 
γίρα. 

ἀλλ᾽ εὐχώμεϑα. 
τίς τῇδε; ποῦ ποτ᾽ εἰσὶ πολλοὶ κἀγαϑοί; 

905. ταύτην, τὴν χέρνιβα, 
«ποα 1 6] θη άτπι Θχ νοοαΡη]ο 
χερνίπτου, ᾿ν. Θ. νᾶ5, ἴῃ τὸ ογὰξ 
848 Ἰαβιγα}15. 14 νᾶβ 80 δἰἴθυο 
βαῦνο, αὐ ἕοτε, δοοῖριὶ ΤΥΥ σ 8615, 
Ἰρβίψιιθ ρουγίσιε δὰ σόπβρούθθης- 
ἀλη 5656 ἀαῖι8. Ππογάθιπι εθὶὶ πο- 
18ηὶ 54] 58) απὶ δηΐθ 410 θοάθῃηι 
δοσορὶξ (πρύτεινε τῶν ὁλῶν), ἀτιαγι 
ὨϊΠῸ δρΡΆΥΘΟΥΘ προ: ΠομλΙ ΘΠ ἴῃ 
Ξρθοίϊδίουθβ. (ᾶπὶ νοΐθο 1η16}11- 
δυηῖ, ἴδορη), τὴν δᾷδα, π6 δοοῖ- 
Ῥδτθ χιϊάδηαι ἃ Ποὺ βοῦνο ροϊαὶϊ 
'Υυρᾶθιιβ, {απ δ] οΥ ἰγϑα! ἀοΥ} 1 
δια τποΐᾶτα 901. 5661. 

904. τῶν κριϑον. νἱάδιιν 1 
τιϑιι {111556 ροβίία, τὸ Ποτάοὶ (οὲ 
Ῥ 6] υ]οσιιηι: νἱἀθ Ρ]αἱ, 793, 56 αιι., 
νεβρ. 88. εὐ 101 ΒΥ.) βρδύβί 68 
Πογθῦ 1 ΡοΟβηΐη, δἷο οὐ ἂρ. ἤο- 
ΠΠΏΠΟ5. 1615. ΠΟΥΔΙ 115. ΟΥ̓] 56- 
ὨλΪπα ΒραΥσ θαυ 1ῃ. ῬΟριΐππη, 
αἰ ΠΤ  ]]τι5. διι]5. π ΠΟΥἼΡ115. Ρ᾽αοῦγα- 
ἀπ: ἀηᾶθ Ῥαγβὶιβ (5, 177.) νἱἡρίϊα 
δὲ οἱοθῦ ἔπι ῦγ8 ἐαγρο Τλίχαηες ρμο- 
γιεἶο. ---- 
., 907. πρὸς τὴν κριϑὴν παίξει. 
ὅτι τὸ τῶν ἀνδρῶν αἰδοῖον κριϑὴν 
ἔλεγον. --- 8. 
ΠΟ ΖΕΟ τῇδε; σπένδοντες γὰρ 

ἔλεγον τίς τῇδε; ἀντὶ τοῦ τίς 
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ΟἹ. τοισδὶ φέρε δῶ" πολλοὶ γάρ εἰσι κἀγαϑοί. 
ΤΡ. τούτους ἀγαϑοὺς ἐνόμισας ; 
ΟΙ. 

2 Ἁ “, 

οὐ γαρ, οἵ τινες, ΄ 

ἡμῶν καταχεόντων ὕδωρ τοσουτονὶ, 
2 κὐπὶ δι “ΟἹ δ. Θὰ Ψ , ἐς ταὐτὸ τοῦδ᾽ ἑστᾶσ᾽ ἰόντες χωρίον; 

ο15 ΤΡ, ἀλλ ὡς τάχιστ᾽ εὐχώμεϑ᾽, εὐχώμεσϑα δή. 
ὦ σεμνοτάτη βασίλεια, ϑεὸ α. ἃ 

΄ 2 ᾿ ’ 

ποτνί Εἰρήνη, 

δέσποινα χορῶν, δέσποινα γάμων, ἃ, ἃ. 
δέξαι ϑυσίαν τὴν ἡμετέραν : 

990 ΧΟ. δέξαι δῆτ᾽, ὦ πολυτιμήτη, 
νὴ Δία, καὶ μὴ ποίει γ᾽, ἅπερ αἱ 
μοιχευόμεναν δρῶσι γυναῖκες" 
καὶ γὰρ ἐκεῖναι παρακλίνασαι 
τῆς αὐλείας παρακύπτουσιν᾽ 

925 κἄν τις προσέχῃ τὸν νοῦν αὐταῖς, 
ἀναχωροῦσιν. 8. 
[κἀτ᾽, ἣν ἀπίῃ. παρακύπτουσιν.] 8.36. 
τούτων σὺ ποίει μηδὲν ἔθ᾽ ἡμᾶς. 

ΤΡ, μὰ “40 ἀλλ᾽ ἀπόφηνον ὅλην σαυτὴν 
980 γενναιοπρεπῶς τοῖσιν ἐρασταῖς 

ἡμῖν, οἵ σου τρυχόμεϑ᾽ ἤδη 
τρία καὶ δέκ ἔτη ἃ. 
λῦσον δὲ μάχας καὶ κορκορυγὰς; ΓΕ 

πάρεστιν; εἶτα οἱ παρύντες εὐ- 928. ἘαΕΚΕ παρανοίξασαι. 
φημιζόμενοι ἔλεγον πολλοὶ κά- Ὅμηρος͵ (1. 5, 751.) ἀνακλῖναι 
γαϑοί. 8 πυκινὸν ΤΣ τι 8. 1π|6]], τὴν 

911. τοισδί. τοῖς χορευταῖς, αὐλείαν ϑύραν. 
χαταχεῖ δὲ αὐτῶν ὕδωρ ἐπὶ γέλω- 
τι --- 8, δαιιὰ ]πϑῖγϑ]1 (πΠογιιπιὶ 
ΟΟΠΒΡΘΥΘΙ, ρΥθοδίασαπι ἀθαπι Ρὰ- 
ΘΒ. 

919. οὐ γάρ εἰσιν ἀγαθοὶ, νἱτὶ 
Ῥουῖ, Ἦ. 6. ταῖδθ5 ρ]ϑοαῖχιθ., πὲ 
αι δα Ιᾶγϑθ σοηβΡΟΥΘὶ ΠΟΡῚ5 
ὭΟΙ ἸΓΑΒΟΘΏΙΥ, ΠΘαΠ6 αἰ σίας, 
ΞΘ βδοάβῃι Ἰοοῦ, ατι0 δηΐθϑ, οοτ- 
βἰδίαηδ, αἴ 14 ἴασογε ἀθρθρδὶ 
ΟΠογιιβ: 568 Ἰοσδῦαν δούναἧι. 

918. χορῶν, γάμων. β᾽ χαϊ ἀθηι 
ΠΘ΄ι6 ὉΠΟΥΪ ἀπιοὶ , πΘαπ6 πιιριϊδα 
ΠΟΥ, Π15] 1} ῃ868 δβοϊϑθηΐ, ἂὖ τηο- 
μα} Η, Μοββῖιιβ. 

οϑά͵ τῆς αὐλ. ἐκ τῆς αὐλ. 
927. βιιδρθοῖα: πϑπ6 Θη]η Π111]- 

ἴὰπι σοηΐοσιηΐ δα 5ΒΠΕΘΠ 181; εἴ 
ΒΟΥ ΘΠ ἀμπὶ ογδῖ, Ὠ ἴδ!]οΥ, παρα- 
κύπτουσιν αὖ ϑις,γ νεὶ «ἰυϊϑάδπι 
51π2116. 

991. δ λέ 26 ρμγορέογ. νἱᾶθ 
ΝΜ διιη. συ. συ. ὃ. 845... ϑορΡῃ. ΡἈϊ- 
Ἰοοΐ. 714. εἰς. 

933. κορκ. τὰς βοᾶς, τὰς ταρα- 
χὰς. θορύβους. 5. ΤΥ5. 490., πιο- 
πθηΐθ Βυ., αἶεί τινὰ κορχορυγὴν 
ἐκύκων. 5᾽πλ}}16Υ οἰϊαπι ΑἸ 16χῖ- 
ΘΟΡΥΘΡΠΪ, ν]ᾳ. ΤΠ πηϑηπ, δα ΖΟΙ, 
ᾧ, 1942. 
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, ἵνα “υσιμόχην δε καλῶμεν" 
0385 παῦσον δ᾽ ἡμῶν τὰς ὑπονοίας 

τὰς περικόμψους, 

αἷς στωμυλλόμεϑ᾽ εἰς ἀλλήλους" 

μίξον δ᾽ ἡμᾶς τοὺς Ἕλληνας 
πάλιν ἐξ ἀρχῆς φιλίας χυλῷ, 

Ὅ40 καὶ ξυγγνώμῃ τινὶ πρᾳοτέρᾳ 
κέρασον τὸν νοῦν᾽ ὡς τὴν ἀγορὰν 
ἡμῖν ἀγαϑῶν ἐμπλησϑῆναι, 
μεγάλων σκορόδων, σικύων πρῴων, 
μήλων, ῥοιῶν, 

945 δουλοισι χλανισκιδίων μικρῶν" 
ἃ. 

Ἀν Ὁ 
2 -" , 2 “ 

κάκ Βοιωτῶν γε φέροντας ἰδεῖν 
χῆνας, νήττας, φάττας. τροχίλους, 
καὶ Κωπέάδων ἐλθεῖν σπυρίδας, 

θϑά, Ἴυ σ. ΠΘΠΙΡ6 καἰ εχ τῷ πο- 
τΏθη Παρθαΐῖ. δἷο ἴῃ γ5, 556. οἷ- 
μαί ποτε Λυσιμάχας ἡμᾶς ἐν τοῖς 
“Ἕλλησι καλεῖσϑαι. Βε. 

935. οδϑϑασγε ας ἰδέας αὐἀπιοάιεπ 
φωαοδίία5 (περικόμψους, ἴαοϊαβ 51-- 
νΘ ᾿π͵]θοΐαβ Κρ 115) δωδρίοίοτιο5, 
φιῖϊδα5 πὸβ ἐπυΐίσεπι αἰεεγοατπιάο ἰω- 
οεδδίπιμδ ; ἧπὸ τιο Ογαδοοϑβ γμγϑδίδ 

απιίοιέίαθ δοοο εοπιπιίδοθ., δὲ τπεΤι- 
ἐθπὶ ἐδπρογα τπατιδμοέϊογέ φιμαάατη 

ψνεχιία (ἰβποβοθηαὶ νο]πηΐαῖθ), Β. 
8.: ὑπονοίας. ἵνα μὴ ὑπονοώσι 
τὰς ἀλλήλων. σπονδάς. 

939. φιλίας χυλῷ. ὡς ἐπὶ κα- 
κουμένων. χυλῷ οὖν τῷ ῥοφή- 
ματι. 8, ἵπιο πιθίδρμοσα υἹαθιυῦ 
6558 ἃ πΊ|8]6 οοασιιδητθι5, αιιοα 
15. δυθηΐγ βο]θῖ, αὶ οἱθ15 ἀϊβρα- 
Υθιι5 οἵ νϑ]τΐ 1Πἱ ΠΊΙοἷ5 νϑδοι ΓΕ, 
ϑοιαῖθ αι]οΐα ἰθηιθγθ ἡπραυθηΐθβ, 
οδ]Ἰἀΐβαιιθ ἔγίριαα: «ποσιπὶ ἰδῖο 
ἔΘΙΊΡΟΥΘ 5βἴτ1]65 δγαηΐ Οὐδθοὶ α15- 
5ἰαθηΐθβ Ἰωΐου 86 εὖ })61115 οἷν ]:- 
Ρὲι5 Ἰα)οξαοΐαι!. 

Θ41, ὡς. νἱά. Ξραπθη5 δπποῖ, 
Θάφ,͵ δεν] ἐμπλησϑῆναι ρίο. 

Ροπάθμηξ 8} ἱπιρογαϊΐνο δίδου 959. 
Β, 1 θυργείδθαΐισ νἱν ουπα  1551- 
πιὰ νυ] αῖδπι ᾿ϑοϊΐοποια καὶ τὴν 
ἄγοραν εἰς. Ξρα ϑιιῖσα5 Μϑ8. ν. πε- 
ρεκομψους, ἰεδίθ ΠόοΡχαθο, μαρεὶ 

ὡς τὴν ἀγορὸν, (τ185 νοοι]45 ΠΟῚ 
ΒΘΠΊΕΙ ΡΘΥΠιϊχίαβ 6558 βοἰ πηι 11} 
οοὐά,: νίὰε ΕἸπι5]. δα 500}. Οδα. 
ΟΟ]. 16., 7214ς.0}8. Ταῖ. ρ. 648,, 
ἹΜυβσταν. δὰ 80}. Απίῖρ, 605,, 
Ὧο85 δεαἷ Επιῖρ. Ηργο. ἔπτ, 719. οἷο. 
Ἶαπὶ ᾿ηΠΏΛνῚ ταπίπι 1111 ἐδεῖν, 
ἐλϑεῖν εὐ Ξϑαιιθηΐθα τἰϑαιιθ δα ἐπι- 
χαίρειν τοΐεγαμτγ δὰ δίδου, 4τ186 
Ἰοηρβ ἔδοι οῦ δὲ τλϊπὶι5 πο] θϑία 
εϑῇ σομϑβίγιοἰΐο νΘΥΟΥΊη1. 

948. σικύων. ἃ σίκυς 5ἶνοα σί- 
κυος 7) Οἰιου8 βαϑέϊνα, αΐδ σεπιοί-- 
για αμτῖς οὐοΥ Κωκμπιῦογ. 8.1: σ ἐπ. 
πρῴων. ἐν εἰρήνῃ ὄντες (ἴοτι. ὄν- 
των), πολλὴν δι’ ἐπιμέλειαν καὶ 
πρῴα σικύα (πρῴοι σίκυοι) γίνον- 
ται. - 

945. δούλοισι, 56Υνὶ5., ἴῃ 
τι511ΠΊ 5ΘΥν ΟΥπ. οἵ. 991, οἰο, δἰ18η} 
ἰδία γλανισκίδια ΝΜΙΘραΥ5 ἱπιροτγίδ- 
ἴα 6556 νἱαἀδηΐϊιγ, ϑϊοιὲ 4111 οἱ 
ἔγιισθ85. 

946. Βοιωτῶν. ὅτι ὀρνιϑοτρό- 
φος ἡ Βοιωτία. --- 8. σομἔοΥτ 7ὰ- 
μεηΐ Αι, 881. 5664. 

948. 114 ΕἸπΊ5!. δὰ Αοἢ. 891. οἱ 
Θηι 5θοιίι5 16, ἘΠ]115]. 1. ].: 
»Κωπαΐδων .“5 παν, να] σο, οἱ 
Κωποαΐδ᾽ ᾿πξεγῖιι5. ν, 962, Τὰ δι: 
Ἰπβηιοάϊ.. νοοῖ θ.5. νῈ] φῬγοάιιοὶ 46- 
θὲ! νοςδ]18 δῃϊθ ἐν, νϑὶ ογδβὶβ δά- 

πῆτ' 

δ 

ῖ“’.- 



Ὁ ῬΙΤΌΣΕΠΟΥ Ν ΟὟΤΟΣ 

καὶ περὶ ταύτας ἡμᾶς ἀϑρόους 
950 

9 - “Ὁ 

οψωνοῦντας τυρβάξεσθϑαι 

Μορύχῳ, Τελέᾳ, Γλαυκχέτῃ, ἄλλοις 
τένϑαις πολλοῖς, κάτα ΜΜελάνϑιον 
ἥκειν ὕστερον εἰς τὴν ἀγορὰν, 
τὰς δὲ πεπράσϑαι, τὸν δ᾽ ὀτοτύξειν, 

9δ8 

τὰς ἐν 

εἶτα μονῳδεῖν ἐπ Μηδείας 
ὁλόμαν, ὀλόμαν, 

τεύτλοισι λοχευομένας! 
τοὺς δ᾽ ἀνθρώπους ἐπιχαίρειν, 

ἀποχηρωϑεὶς 

ἃ. μα}. 

ταῦτ᾽, ὦ πολυτίμητ᾽, εὐχομένοις ἡμῖν δίδου, 1. (τ. 
960 ΟΙ. λαβὲ τὴν μάχαιραν" εἶθ᾽ ὅπως μαγειρικῶς 

σφάξεις τὸν οἷν. 

ΤΡ. 

ΟΙ. 

ΒΙΡΟΧῚ “ς εἴ. 8.: Κωπαὶς λίμνη 
Πρλο προς: ἐν ἡ μεγάλαι ἐγχέλυς 
(ἐγχέλεις) γίνονται, ὡς καὶ ἐν ἤχαρ- 
ψεῦσι (1. 12: πρέσβειρα πεντή- 
κοντα Κωπαΐδων κορᾶν. ἀ6 
Ῥαϊπα Οοραϊαα Ραββα. 9, 94.: ἐξ 
᾿Ἰκραιφνίου δὲ ἐόντι εὐθεῖαν ἐπὶ 
λίμνην τὴν Κηφισοσίδα (οἑ δὲ Κω- 
παῖδα ὀνομάζουσι τὴν αὐτὴν) πε- 
δίον καλούμενόν ἔστιν ᾿ϑαμαντι- 
ον" οἰκῆσαι. δὲ ᾿ϑάμαντα ἐν αὖ- 
τῷ φασιν. ἐς δὲ τὴν λίμνην ὃ τε 
ποταμὸς ὃ Κηφισσὸς ἐκδίδωσιν, 
ἀρχόμενος ἐκ “Τιλαίας τῆς Φωκέων, 
καὶ διαπλεύσαντι ἐς Κώπας κπεῖν- 
ται αἱ Κώῶώπαι πόλισμα ἐπὶ τῇ λί- 
μνῃ. τούτου δὲ καὶ “Ὅμηρος ἐποιή- 
σατο ἐν κατολύγῳ μνήμην. --- οἱ 
μὲν δὴ ἰχϑὺς οἱ ἐν τῇ Κηφισοσίδιε 
οὐδὲν τι διάφορον ἐς ἄλλους ἰχϑὺς 
τοὺς λιμναίους ἔχουσιν: αἱ δὲ ἐγ- 
χέλεις αὐτόϑι καὶ μεγέϑει 
ἐὑ γισται, καὶ ἐσθίειν εἰσιν 
ἡ δισται. -- Κωπᾷάδων. "ι΄. 6. 
ἐγχελέων Κωπ. 

950. τὺ 9 β. οἴπὶ ἀαίῖνο, εἰ ὠστί- 
ζεσϑαι ἴῃ Αοἢ. 844., ΠΡ πξεπι ὅ8 
ταγΡα ἴπ ἔοτο οββοπϑηϊίιπι οὐδ᾽ 
ὠστιεῖ Κλεωνύμῳ. 8ε. 

951. ποτηΐα ΠΟΙ Πποπ πὶ, 46 αα]- 
Βὴ5 Β6. σοηξθυυὶ Ἰιροὶ Αν. 108., 
Δοάγη. 887., Τίνθϑαι. 1062., Ῥίδιο 
Οὐ. ἀρ. ὅ01}}01,. δὰ ΝᾺ. [109.: 

ἀλλ οὐ ϑέμις. 
τιή; τί δή; 

ὦ ϑεῖε Δίόρυχε, τὸ νῦν γὰρ εὖ- 
δαίμων ἕφυς, Καὶ Γλαυκέτης ἡ 
ψῆττα, παὶ Δεωγόρας, Οἱ ζῆτε 
τερπνὸν οὐδὲν ἐνθυμούμενοι. δα]. 
Βαν.: ἢορ. Τ'ελέᾳ. καὶ (πιὸ 
ὡς: να. απποῖ, δὰ 919.) τούτους 
ἀεὶ ἀπεῖναι βούλεται τῶν ὄψων. 
διὰ τοῦτο αὐτοὺς κολάζει ὡς γα- 
στριμάργους Θἴο. 

ο523. τένϑαι 5αῃΐ, νεῖξ. πὐες 
118 01015 ΔΙ ΟΙΟΥ 15. λίχνοι, δ.]Ο51], 
ΠοΙ]οπθ5. ν, ῬΒΟΥΙ 16χ. Ρ. 494., 
Ζοιδτ, 2. ρ. 1717... ΤΠ πείδιι5 ΟἹ. 
ΡΙαι. ρ. 959. ᾿ρίχαθ ἈπΒΏκϑη. Β, 
οἵ, 1060.. εὐ ἀα Μιείδητμϊο 8, δὰ 
766. 

οδέ. τὰς δέ. τὰς ἐγχέλεις. 
955. ἐκ δῖη ὃ. ἱτασοεάϊα Μίε- 

14 π1}11. 
956. 1τὰ δῖα, ν. μονῳδεῖν, ΕἸ. 

σὮχ. 1π ἀηπποῖ., ΠὨ]1μα. να] 50 ἀπο- 
χειρωϑεὶς, «ιοά ΥΘΥΘΟΥ͂ τὖ 51} τιβῖ- 
ἰαΐτιπι. 

957. τὰς -- λοχ' ΘΠ σ.11185 Οο- 
Ῥϑϊοαβ. ϑι- λ0.. καὶ ἐν, τοὶ 9 ἄχαρ- 

νεῦσιν (902. ἔφαμεν, τοὺς μαγεί- 
ρους μετὰ τεύτλων ἕψειν τὰς ἐγ- 
χέλεις. --- λοχ. Ῥτὸ νοοῖ ἐσ θςς, 
ΟΟολ 45. Δθβοομαῖΐαβ., ἢ. 6. θθέα- 
γι ἔο!!ς Τηνοϊ ἴα5. ἀξ ναμξ αἱ- 
οἴ δὰ Βί8η. 898. ΣΝ 

οδ58, τοὺς ὁ ά. ἔπ. τοὺς ὁρῶν- 

τὰς ἐπιχαίρειν αὐτῷ ϑρηνοῦντι. ὃ. 
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ΤΡ, οὐχ ἥδεται δήπουϑεν Εἰρήνη σφαγαῖς, 
οὐδ᾽ αἱματοῦται βωμός. ἀλλ εἴσω φέρων 
ϑύσας τὰ μηρί ἐξελὼν δεῦρ᾽ ἔκφερε, 

ο65 χοὔτω τὸ πρόβατον τῷ χορηγῷ σώξεται. 
ΧΟ. σὲ δὴ ϑύρασι χρὴ μένοντα νῦν 1. ἰν. ὃν, ἀλλοιόστ. 

σχίξας δευρὶ τιϑέναι ταχέως, τά τε πρόσφορ᾽ ἅπαντ᾽ 
ἐπὶ τούτοις. ἃ. ΑΤ 81. 

ΤΡ. οὔκουν δοκῶ σοι μαντικῶς τὸ φρύγανον τίϑεσθαι; 
ἼΧΡ ΤῸ 

ΧΟ. Ἐ πῶς δ᾽ οὐχί; τί γάρ δε πέφευγ᾽, ὅσα χρὴ ἃ. ἃ. 
ο70 σοφὸν ἄνδρα; τί δ᾽ οὐ σὺ φρονεῖς, ὁπόσ᾽ ἂν 

χρεών ἔστι τὸν σοφῇ δόκιμον φρενὶ 48.» ἀπῇ. οἱ 5]. 
πορίμῳ τε τόλμῃ; 1. Ἡ- 

ΤΡ. ἡ σχῖξα γοῦν ἐνημμένη τὸν Στιλβίδην πιέξει. 1. 1, ο. 

62. ταῦτα πρὸς τὸ ἔϑος. φασὶ 
γὰρ τῇ τῶν Συνοικείων ξορτῇ ὥϑυ- 
σίαν τελεῖσθαι Εἰρήνῃ, τὸν δὲ βω- 
μὸν μὴ αἱματοῦσθαι, Ἑκατομβαι- 
ὥνος μηνὸς ἕκτῃ ἐπὶ δέκα. --- ἄλ- 
λως. πρὸς σύγκρισιν τοῦ πολέμου 
καλῶς ἔφησε μὴ χαίρειν τὴν Εἰρή- 

- ΨΉν σφαγαῖς. ἐχαϑι τα 
965. χοὔτω τὸ πρ. διὰ τὸ μὴ 

ϑύεσϑαι ἐν τῷ ϑεάτρῳ, ἀλλὰ τὸν 
χορηγὸν τῷ δοκεῖν ϑύειν ἀποπερ-- 
δαίνοντα (ἀποκερδαίνειν) τὸ ϑυ- 
μα. τῶν γὰρ ἐντοσϑίων αἱρουμέ- 
νων παρὰ τῶν ϑυόντων τὸ λοιπὸν 
σῶμα σωϑήσεται (σώζεται) τῷ ἱε- 
ρεῖ, ἐπὰν ϑύσωσιν. 8. Η. ο55.: 
.» 16. ἢδἰδομοβθα ΒΘΒΘΉΚΟΙκπο- 
οὔθ, τΐξ ΝΝϑζδδιξ τηα Εδιξ ππὶ- 
τ Κ6]:, (Δα: ππᾶὰ Ρ61 ΗοπΊοΥ 
ταΐϊξ ΑΡΘοΟμ ἢ. 261) γοπ αἰΐθη ΟἹ16- 
ἄστη ἐδθ5 Ορ θυ  ῃοΥβ μεϊοσι;: να α. 
Ἡοπῖοτ. 1]. 1, 461. εἰ 1. Η. Ὺοδ5. 
Μγελοί. Βείεγο 99, οἶγοα Πηδπ1.) 
τνογάθη νϑυργαπηΐ; ἀ65 Ε] δἰ 5. ἢ (Ροὶ 
ἩΟΠΊΘΥ ἀἃ5 ἐδτίβ6 1 ἘΠείσο,. 11184,1, 
465. μίστυλλόν τ’ ᾿ ἄρα τἄλλα, καὶ 
ἀμφ᾽ ὀβελοῖσιν ἔπειραν εἰς.) νεΥ- 
ΖΘ γοπ αἀΐα Ορξεογου ϑιίαϊξ (οΥ 
δ ΟΠ πιδιιβθπᾶθῃ υυϊγὰ σομουζηαξι ἀοΥ 
ὉΒοΥασ6 σεπαππί, ΟΣ αἀἷθ 80 Πδιι- 
5ΡΊΘΙΘΥ σι μεἰκδβείββη Βαῖῖθ: Αοἢ, 
1161. (1168. 56411.)" 6 ἧππο ΡΥΔΘΙΟΥ 
Ἐχρθοϊδιοηθμι τῷ χορηγῷ αἰχὶς ργὸ 
τῷ ἱερεῖ. σοἴογαι σθοῖθ γοββίιβ. 

966, 9 ασι. οἴ. 887. 
967. σχίξας πυρίως ἔλεγον οἱ 

παλαιοὶ τὰ ἐπὶ ταῖς ϑυσίαις ἐν" 
μενὰ ξύλα, ὡς καὶ “Ὅμηρος (. 1 
463.) καῖε δ᾽ ἐπὶ σχίξῃς ὁ γέ. 
ρων, 8. 
968. μαντικοῦ (510) τὸ φρ. 
οἱ γὰρ ἀπὸ τοῦ πυρὺς μαντευόμε- 
νοι τὰ φρύγανα ὑποτιϑέασιν εἰς 
τὸ ἐξάψαι κατὰ ἐπιστήμην τὴν 
ξαυτῶν. 8. 

969. 5644. ταντολύγα οἱ ορρ]εία 
ἸητοΥρυθίδ:ομῖθι5. ποὺ 0 Αὐϊβίο- 
Ρθδη6 6558 Ριῖο : 

πῶς δ᾽ οὐχί; τί γάρ σε πέφευ-- 
γεν: 8. Ῥβγ. 

τί δ᾽ οὐ σὺ φρονεῖς, ὁπόσ᾽ ἂν 
χρεὼν ΧΩ 

τὸν σοφῇ δόκιμον φρενὶ 61. 
πορίμῳ τὲ τόλμῃ; Φ} Π: 

τί - πέφευγεν; φωίά ἐ6 [αβοτο; 
5Ε11 ργαθίογεγθ δοίθὲ 

978) δόκιμον, Ῥγοβαέμπι. 
972. πορίμῳ, εὐπόρῳ, 5ἀ58εΕὶ, 

ΒΟΙΟΥΊΙ. 
973. ὁ Στιλβίδης εὐδόκιμος καὶ 

περιβόητος μάντις ---- ὃν φησι 
Φιλόχορος ἀκολουϑῆσαι ἐν Σικε- 
λίᾳ, ἡνίκα ἐπολέμουν ᾿᾿ϑηναῖοι καὶ 
ἐν ᾿Σικελίᾳ ἐστράτευον. μέμνηται 
δὲ αὐτοῦ καὶ Εὔπολις Πόλεσιν" 
ὡς αὖ τιν᾽ ἔλθω δῆτά σοι 
τῶν μάντεων. πότερος ἀμεί- 
νῶν ἀμφοτέρων ἢ Στιλβί- 
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καὶ τὴν τράπεξαν οἴσομαι, καὶ παιδὸς οὐ δεήσει. 
978 ΧΟ. τίς ἂν οὐκ ἐπαινέσειεν ἄνδρα τοιοῦτον, 

ὅστις πόλλ ὀνατλὰς ἔσωσε τὴν ἱερὰν πόλιν, 

αϑὲν ἘΠ᾿ 

οἱ δάοῃ. 

ΩΣ 

Ῥ νον, ἘΕΊΡΙ 

ὥστ᾽ οὐχὶ μὴ παύδει ποτ᾽ ὧν ξηλωτὸς ἅπασιν; α5.. 

ΟΙ. ταυτὶ τοὐλθλδνν τίϑεσο τὼ μηροὶ λαβών: 
᾿- 4. ε᾽ ἃ. Ἡ. 

ΓΝ Στὴ 

ἐγὼ δ᾽ ἐπὶ σπλάγχν εἶμι καὶ ϑυλήματα. 
980 ΤΡ, ἐμοὶ μελήσει ταῦτα γ᾽" ἀλλ ἥκειν ἐχρῆν. 

ΟΙ. ἰδοὺ πάρειμι. μῶν ἐπισχεῖν σοι δοκῶ; 
ΤΡ. ὕπτα καλῶς νυν ταῦτα᾽ καὶ γὰρ οὑτοσὶ 

προσέρχεται δάφνῃ τις ἐστεφανωμένος. 
τίς ἄρα ποτ᾽ ἐστίν; 

ΟἹ. 
. 

δης:; - πιέξει. λυπεῖ. ὡς λοιπὸν 
ἐχείνου ἀπορουμένου διὰ τὸ τοῦ- 
τον εὐδοκιμῆσαι. 5. 

974. τρύπ., ἴῃ 4πὰ αἀἰβεθοδμᾶά 
εβδὶ υἱοϊξΐπια, οἵ, 998, οἴσομαι; 
ἈΒΡοσίαθος 

975. νυ]δσο: τίς οὐκ ἂν ἐπαιν.. 
αιιοα δὲ Ἰρϑατη ξουσὶ Ροῖαβι. 5ϑα 
Βἂν. τίς ἂν οὖν οὐκ ἐπαιν., ἱἷπ 
ἀπὸ οὖν 6558 ἃ πιαΐα τηϑῖ 1η{6]-- 
Ἰεχῖς Β. 

976. τὴν ἱερὰν πόλιν, Αἰπε- 
185. ΠΕ (αι. δὰ Επὰ. 586.» 
1π τὶν ύβαηλ ΠΥΡῚ 15 ὩΟΠΊΘΙ 581}- 
Οἴδυιη Οὐ ν ΘΓ 6 ργορίθυθα, τιοα 
Πιϑσ 8 ΟΠ ὙΘΙΙΘΊΟΠΘ 1Π5 ΕἸ ΠΟΥ η- 
ἰῸΓ δὲ Τππαδγθητιῦ; ΡΥ 15. δ1ι-- 
ἴθι ΑΙΠΘ θα 5. διιῖσβθ ψιιαβὶ ΟΠ Π 11} 
πα παἸ1πὶ Ποβρίξαπι., πο Ραΐτῖο- 
σαι τηοᾶο ϑδιιὲ ἐπίθίαυι ἄ6ο- 

ΤΠ; ἴη10 ἀδ  Ἰη σΟσ 111) (Αοτ. Αροβί. 
17, 233.). υγαρθίθσθα Νίϊμθγναα τὐ- 
Ῥθηὴ) Αἰμπθηδγπλ σομβθούανθυδι 
ΑπλΡ  οίγοι ΤΟΧ: φιαπιορυθμι τὰ 
Παλλάδος ΔΌΡΘΙ]αΐαγ δΡ. Επιυρὶ-- 
ἄθηι ϑιρρΡ!. 696. αξ. δἰ ιιβάθηι 1οα. 
9., οὐ Ιπἀθχ ΕπχΙρΙἀἷθ. ἃ ΠΟΡΪ5 
Θάμ ν. ΑἸπομαθ βαμοῖδδ. 

977. ξηλωτὸς, τινάοπάμς, αα- 
χεισαδι 5. 

978. Βοάϊε ἘΠ 5 1 5ΟΘΠ 8} 
αἰϊογθὴβ ἔθηιογα (οδϑα ἔεπιοχιι: 

σ 2 Ἁ ᾿ 

ὡς ἀλαξῶν φαίνεται, 

νἄθ 964.), 488 ἰρηὶ ἱπηρομΐ ἃ 
ΤΥγυρᾶθο να]; εθὰ 1116 τᾶν αῖὶ τὰ 
ἃ ἔδπιαϊο ΠΟΥ, 1ρ56 απ σγαΐξ 
ἸηἾΥΑΥΘ, πὖ οΧχίϊβ 5601]. (ΘΕ ΟΔΥΘ 
νοῦ τη886) οἵ ἴδυσβ 1ρ856 νϑϑοδῖίιτ. 
Β. τέϑεσο, τπρόμα 16]. 

979, ϑυλήματα. τὰ τοῖς ϑεοῖς 
ἐπιϑυόμενα ἄλφιτα. ἐπιῤῥαίνεται δὲ 
οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ. Τηλεκλείδης ατε- 
ροῖς" (ΕἸ. Ομγτ. “Στεῤῥοῖς. ΠΟΝ ἰηίθτ- 
οθάο, αιιοιηΐητι 1ξα δου θαξαγ: 508 
Ποτὶ Ταπιθα Ροϊεϑβὲ, πὰ σ ἴῃ στεροῖς 
8 ποπιθῃ ΡΥΘΘΡΎΘΘΒΠΙΙ ΒΡΘΥΓΠΘαΐ, 
1τεογα π|816 β Θμιϊηϑῖα, τὰξ 58 608 
Ἰδοῦ αβί, Ῥοπθμ πη αι δ᾽. 
“Τηλεκλείδης ᾿Ἱεροῖς.) ὦ δέσποϑ᾽ 
Ἑρμῆ; κάπτε τῶν ϑυλημά- 
τῶν. ὃ. 

980, ἀλλ᾽ ἢ. χορ. ἐσέεμτ ορογέό-- 
ὕαὲ 6 Πὶς αἀθε56. Θοσο]θυϑῖο ΟΡτι5 
6:88 αἷξ, αιι88 νὶβ εϑὲ ᾿πιρ θυ ἔθοι, 
φαοαβὶ ἀϊχίβεοι ἀλλ᾽ ἥκειν χρὴ, Βοο 
ἰδηϊιηπιοῦο βἰσηοαβϑθὲ, σρᾶο- 
τη ἢ} 6556 Ριδτο. 

81. ἐπισχεῖν. βραδύνειν, 4π|88 
ἱπιθυρυθίδιῖο Β] 5. ὙΟΘΘΡΆΪ εδϑὲ 
μου ϑιυ7άδο, οἵ ϑπηοίανι ΕἸ. ΟὨχ. 

989. οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ μάντε ει δά- 
φνῃ ἐστεφανοῦντο εἰς γνώρισμα 
τῆς τέχνης. ϑι 

οϑά. ὡς -- ἕστεν. ρεοὸ ἀγγοβαμ- 
ἐξα 7 “ώαπι ῬὉγῶδ δὲ {τὲ ἀν σις τα- 



ἘΕΌΡΕ ΝΟΥ, 

οβ8ὅ μάντις τίς ἐστιν. 
ῬΡ. 
ΟΙ. 

τί ποτ᾽ ἄρα λέξει; 

ἜΕΝ: 

581 

οὐ μὰ 4’ ἀλλ᾿ Ἱεροκλέης. 
αὐτός γέ πού ᾿σϑ᾽ ὁ χοησμολόγος οὐ᾽ξ ᾿ϑΦρεοῦ. 

δῆλός ἐσϑ’ οὗτός γ᾽ ὅτι 
ἐναντιώσεταί τι ταῖς διαλλαγαῖς. 

ΟΙ. 

65 65. Ῥουρϑυύδηι ηυ1: --- φαί- 
νεται" Μάντις πο πθο τϑοΐθ ΕἸ. 
ΟἾγ., 4αθπι Β6. δἰ Π] 46 1πίαυρρ. 
βϑααι τ: φμαπι. υἱάεέμτ' α770-- 
8απϑδ! "αξοπι Ρμ1Ὸ 6586. 

985. οὐ --- Ἱεροκλἕη ς. πιο 
ἠεγοίς 65: Ἠϊογοοἶο. ΤΥ 515έγ. δ5ά. 
ΦΊΣ, ἀρ᾽ οὐ παρεῖναι τὰς γυναῖ- 
κας δῆτ᾽ ἐχρῆν; ΚΑ4. οὐ γὰρ μὰ 
“0 ἀλλὰ πετομένας ἥκειν πάλαι: 
ἢ. 6. ἱπίογρσειθ. ΕἸ. ΟἾχ.: 1,0Ὑ8. 
πιοτῖτιθ ἠο ἀεἰ65856 Ζοπείτιαϑ ορογέωϊε 3 
ΟΑ. ἧπο νοίαπεες ΦΟτι ΤΙ γ 6 7απι 
αἷμ. Ξε ρυορυῖθ νεῦρα οὐ γὰρ --- 
πάλαι Ξἰσηλδοαηξ ἕπεο τιογε αἀνοπῖ- 
γα τποάο. 5. αὐἀνοϊαπίε5 ἀμάπιτπα 
αεἰ6586, 5ϊᾳυϊάθνλ τ. 5 Π͵0 61 
ΤοΥμλ1}}15 ποδὶ δἰ, αιοα ἰ8ο]- 
ἰ6 ποραῖισγ, υὐ δΔηΠηδανουιῦ ΌΥ, 
δὰ δη. 705. τὰ οἰἴατι ἢ. 1. νϑύ- 
Βοσιπι οὐ --- Ἱεροκλέης 56ῃ5115 Πὶσ 
αϑὲ Ῥσόρυζιβ: ἔμπο χιοτὲ τποὰο ναῖεδ 
αἰϊψωίς, δορὰ Ηιοτοοίες, 5. -- οὗτος 
δὲ μάντις ην καὶ χρησμολόγος, 
τοὺς προγεγενημένους χρόνους. ἐξη- 
γούμενος. ὡς ἀφυῆ ὁὲ χαὶ οὐκ ἀ- 
κριβῆ μάντιν αὐτὸν κωμῳδεῖν βού- 
λεται. καὶ ὅρα, πῶς καϑαρώς. ἐκεί- 
νου γὰρ εἰπόντος, ὅτι μάντις πρό- 
εἰσιν (πρόσεισιν), ὁ ἕτερος οὐ 
συγχατέϑετο, ἀλλ᾽ ἔφησεν ου μὰ 
4 ἀλλ᾽ "Ἱεροκλῆς ἐστιν, ὡς 
ἀπὸ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ γινώσκο- 
μένου μᾶλλον ἢ τῆς «τέχνης. καὶ 
Εὔπολις Πόλεσιν: ἽἹε ρούκλεες 
βέλτιστε χρησμῳδῶν ἄναξ. 
εα δχρ]οαιῖο ξογιηῖ!δα οὐ μὰ 4 
ἀλλὰ φιαπι Ἰηθρία εἰϊ, ἤοὰ οριιϑ 
δδὲ πλμ}ιἴ8 ἀθηποπείγατθ, πθο νϑ- 
ἴοι ἀφυῆ καὶ οὐκ ἀκριβῆ ζιΐῖ556 
Ηϊογοοΐθπι, οβίθπαϊξ νϑυβιβ Επρο- 
1αἷβ ἃ 8. Ἰδιιάδιιϑ; 5βεα ᾿ηνίβαμπι 
ΝΝοςίχσο δἰϊίβαιιθ δι μος 56 πι15 
-Πιοχαίμαπι ῬΥΟΡΊΘΥ δγγοραηιίαηι. 

οὐκ, ἀλλὰ κατὰ τὴν κνίσσαν εἰσελήλυϑε. 

Ασδπιθπιποῦ ἘΠΥρΙἀθι5 Τρμΐσ, Α. 
478. τὸ μαντικὸν πᾶν σπέρμα φι-- 
λότιμον κακόν. οἵ, Εσὶρ. ΗΕ6], 695. 
5644. 

986, 7. Τανευη. 6χ Βιᾶν.: οὗτός 
γε ---, 564 τϑοίβθ Β. ϑβιβρίοδίῃῦ 
παπο βουρίπσαμι ΡῬ͵ΟνΘη͵5586. ΘΧ 
βϑαπθηίε νούβα, σθυίθ οὗτος ἢ". 1. 
οἰϊοϑβίιπι 6ϑβῖ. αὐτὸς νη ἀξ 55}- 

τϑη 186, Ὅς οὐξ ᾿Φρεοῦ. (οἴ 
1065.) διαβάλλει αὐτὸν ὡς οὐ πο- 
λίτην. ἀλλ Εὐβοέα" δεὸ δηλοῖ, ὅτε 
ὡἧς ξένος οὐκ εὐνοεῖ τῇ. εἰρήνῃ. 
᾿Ωρεὸς δὲ Εὐβοίας. πόλις. ἣν “Ομη- 
ρος (11. 4. 587.) Ἱστίαιάν (Το. 
Ἑστίαιαν) φησιν. (να Χοπορῆ- 
Ἡϊδῖ. δύ. 5, 4, 56., ϑίχαβῃ. 10, 1. 
εἴς.) δῆλός ἜΣ Θὲ γ ὅτι. προείπο- 

μεν γὰρ (ἀϊείξ, ορίμου. βηποίδια 
δα ΝΡ. 218.) περὶ Εὐβοέων, ὡς 
ἂν ἧσσον προθυμουμένων τῇ εἰ- 
ρήνῃ. ὃΡ. 8)α ΝαρΡ. 212.: »Εὰροο- 
δι [οΐ8η1|, 4886 Δ 1η1{10 Β6]11 
ΡεΙορ. δ Αἴπρῃ. ἀδΐθεθσας, πιοχ 
ἃ ῬεοΥΟΙΘ βυρδοίδμι 118, αὐ τοῖῖ- 
4τι86 6}115 Ραγίθβ οεσί5. σομάλ1ο- 
ὨΪΡιι5 1π ἀεα] ΟΠ θη ΤΟΙ υθηἑαῦ : 
Ἠθϑυδεθηβῖθιι5 ν ΥῸ 5666 518 Ρι1}}515 
ΘΟΥπ ΡΥ ΥΘΙΣΠ 1556. ΑἸΠΘΏΠ.; 
ἄδοεε Ἴππος, (1,114: απ, 7,57. 
Β.)»" ὙΠῸ 

989. Πἱπα, κνῖσαν. ἘΔνΟΥΪΠΙ5: 
κνίσσα. κοινότερον μὲν διὰ δύο, σα 
γράφεται" Ἡρωδιανὸς δὲ ϑέλει ἀπὸ 
μέλλοντος αὐτὴν γενομένην τοῦ 
κνίξζω κνίσω δι’ ἑνός τε γράφεσϑαι 
6, καὶ ἔκτασιν λαβεῖν τοῦ ε. Ρὶι-- 
ΤἹριι ἀθ δος στ αϊχὶξ ἤρυμ. δα 
Εμισὶρ. ΑἹοθϑὲ. 1161... «φὰϊ Ηδοτο- 
Οἴ4η1 ςθηϊθη απ να] ὰθ σΟΙ ΘΗ - 
ΑΑΥ αἷῇ ἀπαὶορία, 414 ἴῃ 51π|1}1 
οατι5α εἰ ΕἸ π15], δά Οδα. Οὐ]. 
687., «ιιοά Αἰἰοὶ ποη ἀϊχουπμξ 
Ἀνίττα. 
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000 ΤΡ. μἡ νῦν ὁρᾷν δοκῶμεν αὐτόν. 
ΟἹ. εὖ λέγεις. 

1Ε. τίς ἡ ϑυσία ποϑ᾽ αὑτηὶ καὶ τῷ ϑεῶν; 
ΤΡ. ὄπτα σὺ σιγῇ, κἄπαγ᾽ ἀπὸ τῆς ὀσφύος. 
1Ε. ὅτῳ δὲ ϑυετ᾽, οὐ φράσεϑ᾽; 
ΡΣ 

καλῶς. 

ΟΙ. καλῶς δὴτ᾽, 

ἡ κέρκος ποιεῖ 

ὦ πότνι Εἰρήνη φίλη! 
9951. ἄγε νυν ἀπάρχου, κάτα δὸς τἀπάργματα. 

ΤΡ. ὁπτᾷν ἄμεινον πρῶτον. 
Τ1Ε. 

ἤδη ᾽στὶν ὀπτά. 
ἀλλὰ ταυταγὶ 

ΤΡ. πολλὰ πράττεις, ὅστις εἶ. --- 

κατάτεμνε. ποῦ τράπεζα; τὴν δπονδὴν φέρε. 
ΤΕ. ἡ γλῶττα χωρὶς τέμνεται. 
1}: 

9009, ἀπὸ τῆς ὀσφύος. ἐπὶ 
τοῦ βωμοῦ τὰ σπλάγχνα ὄπτα ἐν 
σιγῇ. λέγει οὖν" ἀπὸ τῆς ὀσφύος 
τὸν ὀβελίσκον ἀπάγαγε. (ἄλλως.) 
οἷον, πρόσεχε μὴ ἅψῃ αὐτῆς. ταύ- 
τῃ γὰρ μαντεύονται. εἰς πὸ αὐτό. 
ἀναχώρει ἀπὸ τῶν ἱερείων καὶ ἀφί- 
στασο, φησίν. 8. ρῬυηα. Πατγιιηι 
1 οΥρυθιδι] μη}. ΟἸΠἾπΟ ἴ[α]58 
δϑδί; σδϑίθγαθε ϑβϑπίθητϊίϑην ααΐάθπι 
ἸοοΙ πιαῆοσθ ὃχ ραγυΐθ δἰ!Πηρηηΐ, 
56ὰ ἴΐαὰ τιὰῪὸ ἀρραῦϑαΐῖ, δἰϊαπὶ 15:08 
ΘΧΡΙΠΙΟΑΙΟΥ 65, 4τιο τποάο νουθᾶ᾽ ἄπ- 
αγε ἀπὸ τῆς ὀσφύος αἰοΐα δΘ55θηΐ, 
Ῥᾶγθπι, Τα: Ποχῖββθ. βαπΐ δπίπῃ αἱ: 
οἷα, ἰβδὶ [δ]]ου, ἐλλειπτικῶς ῬΕΙ͂ 

ΒΘ Π}15 φαοάάδιη Ζοιισι δ 5, 1η16]- 
Ἰθοῖο εἰπὲ, αὸῷ Ππαᾶθο Ἰπέθργα δ 
ΟΥ̓́ΔΙΪΟ : ὕπτα “σιγῇ καὶ εἰπὲ .,ἄπ- 
αγὲε ἀπὺ τῆς ὀσφύος!" πᾶθο 
ἸΠΟΥΘΡΆΥΘ Ἰπθεῖ δύνατ, 5ἱ νᾶ- 
ἐθ5 δοοθββευῖϊξ σιιβίαιπιπιλ ἀπάργμα- 
τα. 5οαϊθπε δ]ιβηιοῦὶ Ο] Προῖθιβ 
ΒΟΘηἶοὶ ροδίαθ, ΡΥ̓ΔΘβθύε. ΟΟτμ]- 
οἱ, Ἰρβια αιιθ 1ΠΠπᾶ4 νϑυθηπι εἰπεῖν 
Πδιια γᾶγο 1η16]Πσϑηᾶιτιηι θϑὶ, νἹὰθ 
ϑόρῃ. ΕἸ. 845., ψδῖἊκ. δὰ ἤρϑτο-- 
ἀοῦ. 1, 82., ».41,96., Ταῖ. 16.005. 
Ῥ. 151. εὐ φιὶ ἀθ δ] ]ρβῖθιι βοσὶ- 
Ῥϑβεσιηΐ, 

993, ἡ κέρκος π, καλῶς. ἡ 

“ 

μεμνημεῦα. 

οὐρὰ καλὰ σημαίνει. ἔϑος "ἀρ εἴ- 
ον τὴν ὁσφὺν καὶ τὴν κέρκον ἐπι- 
τιϑέναι τῷ πυρὶ, καὶ ἐξ αὐτῆς ση- 
μείοις τισὶ κατανοεῖν» εἰ εὐπρόσ- 
δεχτος ἡ ϑυσία. καὶ ἄλλα τινὸὼ 
πρὸς τὼ νεύματα σημεῖα λαμβάνειν 
περὶ ὧν τὴν ϑυσίαν ἐποίουν. ὃ. 
Βυ. εχ Β Ραγῖβ. ἡ κέρκος π. κα- 
λῶς; ποῦ οἴϊαπι Βεῖβκῖο ρμ]δοπε- 
ταῖ. 

995. τάπ. τὰς ἀπαρχὰς, ἃς εἰ- 
ὦϑασιν οἱ ἱερεῖς λαμβάνειν. ὁ 1ε- 

ροκλῆς ταῦτα σημαίνει. ὅδ. 
997, πολλὰ πρ. οἷον, πολλὼ 

ἐργαάζη καὶ πολυπραγμονεῖς. 8. οἵ. 
Πδη. 228. 

999, ἡ γλ. χ. τέμνεται. καὶ 
τοῦτο ἀρ ποτ ἀπὸ “Ὁμήρου 
(Οαγ58:, 8, 8382.) ἀλλ᾽ ἄγε τά- 
μνετὲ ὌΝ γλώσσας, ὥς φησι 
Καλλίστρατος. καὶ τοῦτο δὲ Ἱερο-- 
Ἀλέους “πρὸς τὸ ἔϑος. (ΟἹ: 1054.) 
προειρήκαμεν δὲ, ὅτε χρησμολόγος 
Ἱεροκλῆς" διόπερ νῦν χρησμοῦ τι- 
νος αὐτὸν προσάγει μνημονεύοντα. 
8, ἀθ ποὺ ποῦθ ἘΔΟΥ  Βοϊοσαμι 6, 
σΟμἔΟΥΥ Ἰπρεῖ Αν, 1701., ΡΙπε. 
1106., εχ 411ο φαϊάθπι 060 1π18]- 
Ἰρίλασ,, Πη στὰς. νυ] ΟΕ] στιπι Μετ- 
Οἰσῖο βϑοΥαβ5 ξιιῖδϑα ; ἰὰ αιοα οδἰΐαπι 
Αἰμαμδθιιπι ἐδϑείασὶ πιοποὺ ΕἸ, Οἶτ, 



ΕΙΡΗΝ Η. 

100018. ἀλλ᾿ οἶσθ᾽ ὃ δρᾶσον; 

ΟΙ. ἢν» φράσῃς. 

ΤῈ: μὴ διαλέγου 

νῷν μηδέν" Εἰρήνῃ γὰρ ἱερὰ ϑύομεν. 

1Ε. 

ΤῈ: 

1Ε. 

ὦ μέλεοι ϑνητοὶ καὶ νήπιοι... 
ἐς κεφαλήν ὅοι. Ποχ. ΠοΥ. 

"“ ΕἸ , - ΄ 2 7... 

οἵτινες, ἀφραδίῃησι ϑεῶν νοον οὐκ ἀΐοντες, 

συνϑήκας πεποίησϑ᾽ ἄνδρες χαροποῖσι πιϑήκοις.... 

100501. αἰβοῖ, βοῖ! 
ΦῬ. τί γελᾷς; 

ΟΙ. 

1Ε. καὶ κέπφοι τρήρωνες 

Ὠεΐρμοβ. 1. ἰοπι. 1. ρᾶρ. 60. 6, 
Βομννεῖρη., ϑυϊάδτη,, ὅ6Π0]. ΑΡο]- 
Ἰομ]] ΒΠοά, 1. 516., «4 41165ο- 
Υἱ σα 6}118 τοὶ ταξίδι αἴΐεγί, οἵ 
Ἐγαβυλαμι ἴπ Αα8ρ115 ν. ἀπιρμα 86- 
ογϑδιπι ἱποίαΐξωτ. 

1000. οἶσϑ᾽ ὃ δρῶᾶσον. νἱά. 
Μβ:}. 8. ὅγε ἢ-.511: 4, 
“1002. ἐς κεφ. σοι. ὡς καταρα- 

σαμένου αὐτοῦ καὶ βλασφημίσαν- 
τός φησιν εἰς τὴν (σὴν) κεφαλήν 
ἔλϑοι τὸ δεινὸν, τουτέστι σεαυτῷ 
μάντευσαι ὅπερ εἶπας δυσχερές. --- 
ϑιλοξ: ΡΙαῖ. ΠΟ ΡΑ͂ 

1003. οὐκ ἀΐοντες. οὐ νοοῦτ- 
τες. οἴτινες διὰ τὴν ἀβουλίαν τὴν 
ξαυτῶν τῆς τῶν ϑεῶν οὐ συνίεν- 
ται προνοίας. 8. 

1004. χαρ. φοβεροῖς. πιϑή- 
κοις δὲ τοῖς “αχεδαιμονίοις. ἀν-- 
τὶ τοῦ εἰπεῖν λέουσιν. (φπογατα 14 
εβδὲ δριμϑΐοη.) 8. 

1006. αἰβοὶ, αἰβοῖ. (5Ξῖς οἴἴαιπ 
ἩΡΥΣ Αὐἱβίορῃ. ρσδβθίεσῦ ἃ Ῥασίβ. 
σαθηι Βγυ. βϑοιιἔι5 παθίγαιη, τοϑιῖς 
ταῖ1,) “παρεπιγραφή. ἀκούσαντες 
γὰρ τοῦ χρησμοῦ ἐγέλασαν. γέλωτος 
γάρ ἔστι τοῦτο τὸ μίμημα. 8. να- 
ΥἹ5 Δἰθοιθιι5. 5 ση σα 415 βουνΐ 
δ δχοϊδηναῖῖο: νἱᾶρ 15., 532.;, 
ΝΡ, 102., Αἥν, 1055., 1848. εἴο. 
(006. εὔηϑες ζῶον ὃ κέπφος, 

οὗ μέμνηται καὶ Νίκανδρος (Δ16- 
ΧΙΡἢ, 166.) καὶ Ἄρατος (Ρτοβποϑί, 
916.), περὶ διοσημείων διαλεγόμε- 
ψοι, καὶ Καλλίμαχος ἐν τοῖς ἰάμ- 

βοις (ἔγαρσπμι. 81.). ἐκ δὲ τῆς 9α- 

ἥσϑην χαροποῖσι πιϑήκοις. 

ἀλωπεκιδεῦσι πέπεισϑε, 

λάσσης ξῇν αὐτὸν λέγουσιν. ἐσϑί-- 
οντο τὸν ἀφρόν. εἶναι δὲ αὐτὸν 
πολὺν μὲν ἐν τοῖς πτεροῖς : ὀλίγον 
δὲ ἐν τοῖς κρέασι; παὶ κεπραγέναε 
ὠδίνοντα. ὅϑεν γενέσϑαι τὴν παρ- 
οιμίαν Κέπφος ὠδίνει ἐπὶ τῶν 
ἐπαγγελλομένων μὲν μεγάλα, μη- 
δὲν δὲ ἄξιον τῆς ἐπαγγελίας ποι- 
οὔντων. (κέπφον ἔιυ]σαπι (ρου 
α᾽ 6811) 116 ]}1ρὉ Οδηλι5 δα Ατὐϑδῖ. 
Ἡ. Α. ἔ, 2..». 8393., δομπμοιάον, δα 
δαπάθηι Αγϊβίοῦ. ἐ. ὃ. Ρ. 161. ρτο- 
ΘΠ] αυίδηι ΡΘΙαβίοαμη.. οἵ. Ρ κι. 908.) 
τρήρωνες. οὐκ ἐπὶ τοῦ πέπφου, 
ἀλλὰ καϑ' αὐτό. κέπφοι γὰρ οἵ 
κοῦφοι ἀπὸ (ἔοτι, οὗ κουφύότατοι) 
τῶν ὀρνέων" δϑεν καὶ τοὺς ἐλα- 
φροὺς ταῖς φρεσὶ κούφους (απο 

κέπφους) καλοῦμεν. 8. ΡΥῸ Δα]θοῖῖ- 
νο τῷ κέπφοι δαάϊίτπι 6ϑὲ τρήρω- 
νες, τιοᾶο Ἰοχιθηάΐ, ἀ6 480 αἱ- 
οἴιπμα δα 520,: π8η1 ῬΥΟΡΥΙΘ τρή- 
ρῶν 5ιἱρῃϊποαγθ νἱάθίαῦ σο]ιμι-- 
Ἀ81η1; ἀεἰπᾶδ {θην 15. ἰππ]1 τι η1. 
Βα 086. αἰσαβ ὁ ἐφτ ἑαμὑοτιλα"- 
ἐεῖν Οἰπιροῖ. οἴ. οἴίαηι 1018. -- 
»Ναβοῖο, πᾶβ ἴῃ γθοεηϊίοτοβ 64, 
νησὶ ἀλωπεκίδεσσι. 5] ΠΟΘ ἔοΥυ- 
τᾶ δβὲ ἀλωπεκιδεὺς (ντ]ρθοιι]4), 
αὖ πελαργιδεὺς Αν. 1356., περεστε- 
ριδεὺς ἀρ. ϑυΐϊάδμι ἴῃ Χαιριδεῖς. 
νἱὰ, Ψαϊοκ. 1 δηποῖ. δὰ ΓΒ θοοῦ, 
Αάοη, 191..“ ΒΥ. νϑυϊβΊ 1116 νᾶ 6- 
ἴα, Παᾶθο δὲ αδἰϊα 1π 5644. Βοπιῖ-- 
Ὠΐ5 αἸοιῖ5 ρμοίϊΐα 6858 εχ Βδοῖϊαϊ8 
ΟΥ̓ΔΟΙ]15, 
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ὧν δόλιαι ψυχαὶ, δόλιαι φρένες. 
ΤΡ. 

ὥφελεν, 
εἴϑε σου εἶναι 

Ὁ. 4 ρ 
ὦ ᾿λαξζῶν, οὑτωσὶ ϑερμὺς ὁ πλεύμων. 

1Ε. εἰ γὰρ μὴ Νύμφαι 75 ϑεαὶ Βάκιν ἐξαπάτασκον, 

[010 μηδὲ Βάκις ϑνητοὺς, μηδ᾽ αὖ Νύμφαι Βάκιν αὐ- 

ΤΟΣ 

ΤΡ. ἐξώλης ἀπόλοι᾽, εἰ μὴ παύσαιο βακίξων. 
1Ε. οὔπω ϑέσφατον ἣν Εἰρήνης δέσμ᾽ ἀναλῦσαι, 

ϑρσϑ αν λων Εν »"Ὕ 

ἀλλα τοτὲ πρῶτον... 

7}: τοῖς ἁλοί 78 παστέα ταυτί. 

ΤΕ. οὐ γάρ πῶ τοῦτ᾽ ἐστὶ φίλον μακάρεσσι ἁγεοῖσι; 

101 φυλόπιδος λῆξαι, ποίν κεν λύκος οἷν ὑμεναιοῖ... 

ΤΡ. χαὶ πῶς, ὦ κατάρατε, λύκος πότ᾽ ἂν οἷν ὑμεναιοῖ: 

ὡς ἡ σφονδύλη φεύγουσα πονηρύτατον βδεῖ, 

1007. ὧν ὃ όλ. φ. ἀεὶ τοὺς Ἴα- 
κδδαιμονίους εἰς τοῦτο κωμῳδοῦ- 
σι. καὶ Εὐριπ. (Απάτοπι, 441.) 
Σπάρτης ἔνοικοι, δόλια 
βουλευτήρια. 8. οἵ, 601., ΔοΙ. 
808.; 10γ8. 880. 

1008. Δ ε ερμό ς. πεκαυμὲν φος. ἐσ- 
ϑίοντες γὰρ τὰ σπλάγχνα ϑερμὰ 
ὄντα τοῦτό φασι (φησι) πρὸς Ἱε- 
ροκλὴν. --- 5. 

1009. Νύμφαι. αἱ ἔφοροι τῆς 
μαντικῆς νύμφαι. -- 5. Νγμρδα- 
γὰπι Οσουγδιι ᾿πϑαηϊθηΐθα ναϊϊοῖς- 
Δ ΑΥΪ στθαθρϑμξιγ. Ῥαιιβαῃ, ά...97.: 
Βάκιδι γὰρ μανέντι ἐκ Νυμφῶν 
ἐς ἄλλους τέ ἐστιν Ἑλλήνων καὶ ἐς 
τὴν Μεσσηνίων κάϑοδον προξιρη- 
ἐξπα ἴδ. οἵ, Ἐκπι, 10: 0. 210. εα: 
1)8ς. --- Ταγϑιι5. ὅ.: χρησμολόγος ὃ 
Βάκις. Βάκιδες δὲ τρεῖς" ὧν 
πρεσβύτατος ἐξ ᾿Ελεῶνος τῆς Βοι- 
ωτίας, ὁ δὲ δεύτερος ᾿Δττικὸς, τρί- 
τος ᾿ἀρκὰς ἐκ πόλεως Καφύης, ὃς 
καὶ Κύδας (ἢ. 6. ξοτέαβϑε χυδὴς, 
εεἰονεγ: νὶα. ΘΟ ΘΙ ΔΘΥ Ἰ6χ. συ. ν. 
κυδέστερος.) ἐκαλεῖτο καὶ ᾿ἡλήτης, 
ὡς φησι Φιλητὰς ὃ ᾿Εφέσιος. Θε- 
ὅπομπος δὲ ἐν τῇ ϑ΄ τῶν Φιλιπ- 
πικῶν ἄλλα τε πολλὰ περὶ τούτου 
τοῦ Βάκιδος ἱστορεῖ παράδοξ ας 
καὶ ὅτι ποτὲ τῶν “αχεδαιμονίων 
τὰς γυναῖκας μανείσαςα ἐκάϑηρεν, 
᾿ἡπόλλωνος τούτοις τοῦτον Ἀαϑαρ- 
τὴν δόντος. ἔστι δὲ καὶ ἐπίϑετον 

Πεισιστράτου. 5. Αοπδηῖθν. Ἢ. 
195. 550: πο ΘῈ ἔθ ΕἸΣ ΘΠ Βάκι- 
δὲς τρεῖς, ὁ μὲν ᾿Ἐλεώνιος, ὁ δὲ 
᾿ἀϑηναῖος, ὁ δὲ ᾿Δρκας. οἴ. ῬΙαι. 
ΤΒδᾶρς 5... Ὅτο. δ Εν: Ὁ Ἐ6', 
Ῥδιις. 1. 1. εὲ Ῥμοῦ. 14 : ἐρθιαπεααθ 
ΝΝοβίσαιπι ρύϑδϑίοσθα Εἰχι. 1923,.998., 
Αν, 968., 4186. 6115 Ιοοᾶ Ἰδιιάανὶε 
ΒΘ. ρῦοὸ δρρειϊ]αιϊνο διυΐθπὶ Ἃἴοὶ 
σοορὶΣ ποιηθη Βδοῖάοβ (εἴ. 1059.) : 
πη ἀθ ἔδοϊαπι εβϑῦ, τὰὖ 60 ΠΟΠΙΩ8 
ΟΑΥΠΪΠ8 «ιαοᾶατι, 8518 1Π 50 Υδ᾿ 
Οσδεηῖα5 (72) οἰδδαρισρετι 65 Μβαλι5).ς 
-- ἐξαπ. αὐξητικὸν εβδὲ ἐκ, υἱ 
ῬΑΞ5111, 

1011: βακίξων. εἶ μὴ παύσαιο 
μεμνημένος Βάκιδος, Βάκιδος μνη- 
μονεύων. 8. 

1015. τοῖς ἀλοί γ8. ἐπίτηδες 
ἀποκεχοφωὼς τὸν λῦγον λέ ἔγξι. φησὶ 
δὲ, τὰ κρέα χρῆναι “πρότερον τοῖς 
ἁλοὶ πασϑῆναι τὰ ὠπτημένα. ὃ. 

1015. ὑ μεν. εἰς γάμους. ἄγοιτο. 
τὸ ἀδύνατον δὲ εἶπε παρὰ τὸ ὡς 
οὐκ ἔστι λέουσι καὶ ἄνδρ α- 
σιν ὅρκια πιστὰ, Οὐδὲ λύ- 
κοι τε καὶ ἄνδρες ὁμόφρο- 
να ϑυμὸν ἔχουσιν. 8. σου ξοΥτί 
Ἴαμθεπῖ Ηογαι. Οἷα, 1, 38, 7. (ρτέως 
ρριίς “ιμιβθηέμτ ἘαρΤΘαΘ ἐωρ 5) 

οἱ ῬΑΥΟΘιοργαρο5. 
1016. νϑύβιις μος ἴῃ δοΐο Ἀν. 

ΠΡρυὸ ᾿θοΐξαν. 
1017. ᾿οἰλφη τίς ἔστιν ἡ σφονδύ- 
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χὴ κωδὼν ἀκαλανϑὴὶς ἐπειγομένη τυφλὰ τίκτει. 
τουτάώκις οὔπω χρὴν τὴν εἰρήνην πεποιῆσθαι. 

1090 ΤΡ. ἀλλὰ τί χρῆν ἡμᾶς; οὐ παύσασϑαι πολεμοῦντας, 
ἢ διακαυνιόσαι, πότεροι χλαυσούμεϑα μείζω, 
ἐξὸν σπεισαμένοις κοινῇ τῆς Ἑλλάδος ἄρχειν; 

1Ε. οὔποτε ποιήσεις τὸν καρκίνον ὀρϑὰ βαδίξειν.... 
ΤΡ. οὔποτε δειπνήσεις ἔτι τοῦ λοιποῦ Πρυτανείῳ, 

102 

λη; βδέλλῃ προσομοία, δυσώδης 
ὄντως. ἄρχεται δὲ ἀδιανόητα λέ- 
γειν, τοὺς χρησμῳδοὺς μιμούμενος 
κατὼ τῶν χρησμῶν λοξά. 85. ὡς; 
φμοτσιέατι. ΥΕΐογθπ ἃ μαθο ειπὶ δὰ 
ῬΥΘΟρΎ σβαπι να 15 ΟΥ̓ΔΙΙΟΠ ΘΗ. Β.: 
οδχαηι, φιιοὰ Πϊσ χηθηιούδε τ, 
Ἰηϑθοΐηπη 1 θη) ἰδ οἷ σφονδύλῃ 
50. σπονδυλῃ 80. Αὐϊἱβιοί.. ἀμ1- 
ἰαῖτν (νἀ. δηλι5 δὰ ἜΣ ἘΣ ἘΠ: 
Ἀ..2,,.780.}:. πξα πιδρὶβ σοηβθηί1- 
αἰχι δ, “ΟΠ 8 ΠῚ ΘΘΠΠ15 511, σΎΥ]Ο- 
ἴα]ρα, 8 Ἰασνᾷ εὐασ αὶ τα910- 
Ἰοπῖπαθ, δὴ Β] αἰξαυαμν σρθοῖθβ. 
Βε.: πο ῳῳφεύγονσα ἀϊοῖξ, ᾳιιΐα 
νὴ} ἀἄοοουθ, πομ 6556 Ἐδειίηδε : 
ἀυτν,“ς ῥίαξεα ἸαϊοΥΡΡ. 1δ6ΐ., γοϑ85. 
ΤΪΓΘ: ἀἐγ Πεΐς. --- πονή βγὲ χκάπι- 
στα. 

1018. χή͵ κώδων. παρὰ τὸ κραυ- 
γαστικόν. ἢ κύων τὸ ξῶον -- πα- 
ρὰ τὴν παροιμίαν ἡ πύων σπεύ- 
δουσὰ τυφλὰ τίκτει. τὸ δὲ ἀκαλαν- 
δὶς εἶδος ὀρνέου. -- (ἄλλως) ἀ- 
καλ. ὄνομα κυνὸς ἐπισήμου. οἱ δὲ 
ὀρνέου. --- 8. --οἬ Ηδεγοῆ. πἴγαη-- 
416 ΘΧροηϊξ, οἵ σϑίθυθπλ Ο816ΠῚ 
(ταχεῖαν κύνα) οἵ ἀνίσα]δηη. νὸχ 
δαΐθη πώδων ργο δρίίπεῖο εϑὲ 
(ΕΣ; 1006.) : πϑὴὴ ν6] σϑμειη ἴητε]- 
16 ῖ: υἹοϊαηΐθπι οὐ π] ]απέθηι δοιΐθ 
1πβίδΥ ἔπ 86 δῖ {ἰηιἰ πη Ρ α11, ν6] 
ΟἸδπιοθαπι ἄνέπι: -- Ο[ΠῚ, (ὴν. Β. 
δὰ Αν. 871.: ,,ἀκαλανϑὶς ἱ. φ. ἀ- 
χανϑὶς, (ἔγ]η51114) οδγάμι6}15., 1)͵- 
σεοί τις, (816 0112, ἧς δ νατῖο οαπ- 
ἴὰ ἔγῖη σΊ ΠΥ τ πὶ, Πρ ΥΪΐβ ΘΑΥ ΤΠ, 
4186 ΟΡ ΠΟΙ Δ ΠΥ ΟΔΘΙ6θ 65 
(Βιολιγίπιλιθην . να βουϊρίου 65 Πὶ- 
δἴοσίδα πδΐαγ, 864 νἱχ ὃν οοῆνθ- 
ὨἾγΘ αἶοαβ τὸ τυφλὰ τίκτειν. φυᾶγα 
δὰ Θοσπηὶ ΟΡΙΩ]σΏ ΘΠ Ρτορϑιάθο, 
41 σαη θη Ἰπιο]]Π]σιιπδ, οἰβθδὶ τΘ 

ΛΕΙΒΤΟΡΗΛΝΕΒ [᾿ 

- ΄ χὰ Ζ , 

οὐδ᾽ ἐπὶ τῷ πραχϑέντι ποιήσεις ὕστερον οὐδέν. 

65 σιΐϊάθπὶ ργορυϊππη οϑὲ δάθτθ 
οΟΘοο5 ἔθίϊιβ. 

1019. τοῦτ. τότε, ἐϊιπὶ) οἰχπὶ 
ἔθοῖβ ῖβ ΡΘΟΘΠΊ. ΠΟ σΘη Δ ΘΠ) Θ5ΐ, 
Ποπλη θη, οὔἶ556 ΡΘΟΘΗΊ : νΊἀ8 1025. 

1021. ἢ δια κ. Ἢ διακληρώσα - 
σϑαι, πότεροι ἐξ ἡμῶν τέλεον δια- 
φϑαρήσονται: καῦνον γὰρ τὸν κλῆ- 
ρόν φασι. καὶ ἐν ἄλλοις: πόσος 
ἔσϑ᾽ ὁ καῦνος; --- καὶ Ἀρατῖ- 
νος Πυτίνῃ" ἀπὸ προτέρου τὸν 
καῦνον ἀριϑμήσεις. - 5. οἵ. 
Ηδϑυομ. ν᾿ τπϑπάοβα δεαχανχανεά- 
σαΐῖ εἰ Ζομδτσ. 2, δ42.. ἀο5 1αιι- 
ἀδηὶ Βζ. οἵ Β. 

1022. κοινῇ τῆς λλ. ἐξαρ- 
χῆς “γὰρ οἱ “Πακεδαιμόνιοι τῆς γῆς 
ἐχράτουν, οἱ δὲ ᾿4ϑηναῖοι τῆς ϑα- 
λάσσης. ὃ. 
1029, οὔποξε -- βαδίξειν. 

οὔτε τοὺς “αχεδ. δηλονότι ὀρϑὰ 
καὶ ἁπλᾶ φρονεῖν. 8. Εδὲ Ζὰ}. 
Αεϑορ. 905. οοἸ]θοῖ. ΕΠΥ]Δ6. --- Β. 

1005. ΠΡΥῚ ἐν Πρυτ,, ἡτιὰ6 παρὰ 
ἄμπθ1ε εϑὲ ἱπίοσργθίδιιο, νιᾶθ 74- 
οοῦ5. Απίμο]. Ῥα]αῖ. 8. ρ. 168., 
πος ἱπᾶίοθ Ἐπιχίρί 5 ν, ἐν δὲ βουσὶ. 
Ρίογε5 δ] ]ΠΠρϑίππλ ΒΥ. Πῖπὰ, διιοίο- 
τε ΡΥ. τοῦ λοιποῦ ἣν Πρυτ. 8. 
οὔπ. δειπν. ὅτι καὶ οἱ χρησμο-- 
λόγοι μετεῖχον τῆς ἐν Πρυτανείῳ 
σιτήσεως. δῆλον͵ ἐκ τοῦ “άμποω- 
νος; ὃς τούτου ἠξίωτο. φησὶν οὖν 
οὐκέτι ἔσται πόλεμος. τού- 
του γὰρ μὴ ὄντος οὐδὲν ἐλάμβα- 
νεν ἐκ δημοσίου οὗτος" ἐπὶ γὰρ 
τοῦ πολέμου χρεία τῶν μάντεων. 
ΝῈ 

1025. ἐπὶ τῷ γι ἐπὶ τῷ γενέ-- 
σϑαι τὴν εἰρήνην. ὃ εἴχπο: Ργαθεθῦ 
δὰ φμάὸ αὐλμὸ {6οϊδέὶ 56ῖὶ σοπιπιῖς 
οἰδεῖ, οὐαὶ ἀθπιασοσοβ ΒΟρΡΌΆΜΙΩΙ" 
{16 1πϑιϊβαβὶλ 1 ἀΥΠᾶ. 

ΒΡ 
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1Ε. οὐδέποτ᾽ ἂν ϑείης λεῖον τὸν τραχὺν ἐχῖνον. 
ΤΡ. ἄρα φενακίξων ποτ᾽ ᾿Αϑηναίους ἔτι παύσει; 
ΤΕ. ποῖον γὰρ κατὰ χρησμὸν ἐκαύσατε μῆρα ϑεοῖσιν; 
ΤΡ, ὅνπερ κάλλιστον δήπου πεποίηκεν “Ὅμηρος" 

1080 Ὡς οἱ μὲν, νέφος ἐχϑρὸν ἀπωσάμενον 
πολέμοιο, 

ΕΥΚΕ δ 2 [2 δ᾽ Ὁ ’ 3 
Εἰρήνην εἵλοντο, καὶ ἰδρυσανϑ' ἱερείῳ. 

᾿ Φ ᾿ Ἁ - 2 [Ὰ 

αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρ᾽ ἐκάη, καὶ δπλάγχν᾽ 
ἐπάδαντο, 

ἔσπενδον δεπάεσσιν" ἐγὼ δ᾽ ὁδὸν ἡγεμόνευον" 
χρησμολόγῳ δ᾽ οὐδεὶς ἐδίδου χώϑωνα φαεινόν. 

1055 1Ε. οὐ μετέχω τούτων" οὐ γὰρ ταῦτ᾽ εἶπε Σίβυλλα. 
ΤΡ. ἀλλ᾽ ὃ σοφός τοι, νὴ 41, Ὅμηρος δεξιὸν εἶπεν" 

ἀφρήτωρ, ἀϑέμιστος, ἀνέστιός ἐστιν 
ἐκεῖνος, 

ὃς πολέμου ἔραται ἐπιδημίου ὀκρυόεντος. 

1Ε. φράξεο δὴ, μή πώς σε δόλῳ φρένας ἐξαπατήσας 
1040 ἴκτινος μάρψῃ -- 

ΤΡ. τουτὶ μέντοι σὺ φυλάττου, 

1096. οὐδὲ ὑμεῖς φιλίαν πρὸς 
“Μακεδαιμονίους. --- 8. 

1027. φεν., ἀεδοϊρίθηβ. οἵ. Άδῃη. 
817. δὲσ; 
1090. ἀστείως πάνυ παρέπλεξε 

τὰ ᾿Ομήρου. 8. ΘΧ ναΥ]15 (ΗΠ οπῃοσ]) 
Ἰοοἷς δες σοῃΐαϊα βιιηΐ, πᾶ πὶ ἄπώ- 

σάμενοι ΟσοιγΥῖ 1118. 16, 801., 
νέφος πολ. 17, 278.. σπένδειν δε- 
παεσσὶν Οαγ58. 7, 187., ἀν τὰ 1: 
1, 467. 5644. ΑἸτἶθνε 1 οἵδ, 

1091. ἱ δ. ἑερεέῳ. οὐ κὲ τυρμας 
ὡς ἄνω (869.) ἔλεγον. ὃν 

1038. ὁδὸν ἡγ. τῆς ϑυσίας ἠρ- 
ξάμην. 8. 

1034. κώϑωνα. νῦν τὸ ποτή-- 
ριον, ἀλλαχοῦ δὲ κάνϑαρον. διὰ 
δὲ τὸ ἠπορῆσϑαι τὸν μάντιν ἐκ 
τῆς ϑυσίας αὐτὸν μηδὲν ἀποκερ- 
δῆσαι, ἀλλὰ μηδὲ ὁπονδὴς μετα- 
σχεῖν, τοῦτο ἔπαιξε. (ἄλλως.) κώ- 
ϑωνα δὲ λέγει τὸν νὺν λεγόμενον 
κύαϑον; εἶδος “ποτηρίου “απῶνι- 
κοῦ μονῶώτου ὀστρακπίνου τὰς καὶ 
κωϑωνίσαι μεϑύσαι, οἧβ τὸ ἐρῶν 
δὲ (ππα]6 Ἰἰρσὶ δὲ καὶ, σογγαρῖο 

ΒΟΠΔΥΪΟ ΔἸΤου]ιι5 ᾿Οοπιῖοῖ) κῶ ὃ ὦ- 
νιξόμενος ἁ φ᾽ ἡμέρας. ΘΗ 

1035. Σ β. οὐ γὰρ κεῖται ταῦτα 
παρὰ Σιβύλλῃ τῇ χρησμολόγῳ. ἄλ- 
λῶς. τὰ ἕπη φησὶ ταῦτα μὴ ἐπιγι- 
νώσλειν. μόνα δὲ εἰδέναι, τὰ Σι- 
βύλλεια. οὐ γὰρ κεῖται ταῦτα ποα- 
ρὰ Σιβύλλῃ. 8. οὐ μετέχω τ. 
β'σηῖηι οδὲ ἀπαιδευσίας, αιοα πϊ- 
ἈΠ δὰ 88 ρου που ριυΐαὶ Ηοπιθ- 
το, εὐ ροδίδχιπι ρα πο ρ 6 πὶ 5ρ6Γ- 
ὨΪ ῬΥδθ 510 0114. νἱ6 Ῥ]ιΐῇ. ΑἸΌΙΡ. 
7. ΘΕΟΊΘΙ οὐ 551 πηι ΒΑ Ύ ιη). 
ΕἸ. ΟἸγ.: υὐ --- Σ᾽ ἐβ. βαριὲ πος 
ῬτΟνΘΥΡ τ πὶ, δὲ ΟἸΙΣΎ 5Ο5 ο πιιὶϑ ἀι- 
χιῖ: οὐδ᾽ ἂν ἀληϑέστερα εἴπω τῶν 
Σιβύλλης ἢ Βάκιδος.“ 46 515 γ1115 
δὲ ϑασιη ΘΙ θουσῖπια ΗΘΥΟΡ 6, 
4πδηῖ δη1δ ΒϑΊ αι ΤΥυο͵απιιπι ναὶ ]- 
Οἰπαίδηη 6558 δυθ] σαραπίαῦ, νὶᾶθ 
Ῥαιβαι, 10, 19., Ηδβυοῖ. δὲ δια, 
Ἦπ νην Ῥειῖϊ. ἀθ ΙΒ Υ 1 βίο. 

1037. 5θ6αιι. νεϑύβιις Ηοπιθυϊ ὃχ 
1. 9, 68. 56ᾳιι. 

τοῖο. ἐ ἄρψῃ τὰ σπλάγχνα. σὲ 
φρένας Ρ. σοῦ φρ'; πὶ Αν. 497. 
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ὡς οὗτος φοβερὸς τοῖς σπλάγχνοις ἐστὶν ὁ χρησμός. 
ἔγχει δὲ σπονδὴν καὶ τῶν σπλάγχνων φέρε δευρί. 

, σπονδὴ, σπονδή. 
1045 18. ἔγχει δὴ κἀμοὶ, 

ΤΡ. 

9. »" »" -» ΄ 

ἀλλ᾽, εἰ ταῦτα δοκεῖ, κἀγὼ ᾿μαυτῷ βαλανεύσω. 
ἀἰβροηά. 

καὶ σπλάγχνων μοῖραν ὄρεξον. 
Ἠδχ. μου. 

ἀλλ᾿ οὔπω τοῦτ᾽ ἐστὶ φίλον μακάρεσαι ϑεοῖσιν, 
ἀλλὰ τόδε πρότερον, σπένδειν ἡμᾶς, σὲ δ᾽ ἀπελϑεῖν. 
ὦ πότνι Εἰρήνη, παράμεινον τὸν βίον ἡμῖν ! 

1Ε. 

ἜΡ. 

1060 18. 

ΤΕ 

ΤΕ. 

ἜΕ. 

σπονδή. 

πρόσφερε τὴν γλῶτταν. 
σὺ δὲ τὴν σαυτοῦ γ᾽ ἀπένξεγκε. 

καὶ ταυτὶ μετὰ τῆς σὁπονδῆς λαβὲ ϑᾶττον. 
οὐδεὶς δώσει μοι τῶν σπλάγχνων: 

οὐ γὰρ οἷόν τε 
ἡμῖν προσδιδόναι, πρίν κεν λύκος οἷν ὑμεναιοῖ. ημ μ 

1Ε. 

ΤΡ. 

ναὶ πρὸς τῶν γονάτων. 
ἄλλως, ὦ ᾿᾽τᾶν, ἵκετεύεις" 

οὐ γὰρ ποιήσεις λεῖον τὸν τραχὺν ἐχῖνον. 
10δὅ 

μετὰ νῷν. 

ἄγε δι᾽. θεαταὶ, δεῦρο συσπλαγχνεύετε 1": 

1Ε. τί δ᾽ ἔγωγς; 
ἜΣ, 

καὶ λωποδύτης παίει δοπάλῳ μὲ 
τὸ νῶτον εἴς. ἱπιρογξοοϊιι5 δε Ηἰ- 
ΕΥΟΟΙΪ5 5ΘΥΠΟ, {π|6πὶ ῬΘΥΟΙΪ]5115 
εἶθ νοοΐβθιι5 ἴκτενος μάρψη ΤΎγρβο- 
τι5 Ἰπ οΥσ απηρὶῖ, Ἐκ Βγ. τουτὶ εἴς, 
ΒΕῦνο βαθὺ ἀϊουμ 7. 

1043. βαλαν. διακονήσω, ὑπουρ- 
γήσω, καὶ ̓ ἐγχέω ἐμαυτοῦ (ἐγχεύσω 
ἐμαυτῷ) τῶν σπονδῶν. ἀπὸ τῶν ξαυ- 
τοῖς ἐπιχεόντων ὕδωρ (Δα Ἰανβϑη- 
ἀμη), ἢ τοὺς βαλάνους πουπτόντων 
τῷ πυρί. τὸ δὲ σπονδὴ, σπον- 
δὴ, παρεπιγραφὴ ἐν εἰσϑέσει κώλου 
δισπονδείου. 8. οἵ. δι οῦ. δα 1050. 

1046. πἴο δὲ ἴηι, 5644ᾳ. παρῳδεῖ 
ϑΐθ ἀἰοΐα 80 Πδυῖο]ο. νᾶθ 1014. 
οἴο, 

1048. τὸν βίον, ῬΦΤ οπισιεῖι υἷ- 
ἑατι. νὶᾷ, ἐθ μος πϑὰ δοοιβαιίνὶ 
ΜΔ. συ, εὐ, ὃ. 494, 

1049. πρ. τὴν γλ. κἀκ τούτου 

τὴν Σίβυλλαν ἔσϑιε. 

δηλοῖ, ὅτι ἐδίᾳ τετμημένη προσε- 
μὴ ἐρετα ἡ γλῶττα παρὰ τῶν παλαι- 

(οΕ, 999.) ἀπὲένεγ ε: ἀπό- 
πεμπε. ἤτοι μὴ γευσαμένην τῶν 
σπλάγχνων. μηδὲ μετασχοῦσαν τῆς 
σπονδῆς; ὡς "βλάσφημα καὶ πονη- 
ρὰ μαντευομένην. 5. 

1050. σπον ὃ ή. ἱπιϊταῖαν Ἡ]οΥο- 
οἷο5 Τυγβδθιπι, οἷ δὶ αιοαιιθ 
αἰτία ΠΡαϊϊοηβ ΠΟΙ (ἢ, 6, γἱ- 
πὰ ἀαυ) νὰ], ΒΒ. ταυτί. οϑβϑᾶ 
«ιιαράβτα νἱοἰἶτη86. 

1052. προ σδ., ργϑθίβυθα ἄγος, 
οϑϑίθιιβ αδιῖ5 αὐάοτο, ἧϊὰ Τ1η8.., 
οὐμὶ ἴπ ἤᾶν.  ᾿πνθηϊββοῦ προδιδό. 
ναι. 486 Ρτϑοροβίἐἰομ 85 58608 1}:- 

1θγ 886 ρευιπιπτϊαπέατ, νἱ48 ΕΝ ΧΙρ, 
Ῥμορη. 1499. εἀ. Ῥογϑβοῃ. οἷο, νὰ]- 
80 οοα4. πρὶν διδόναι. 

1055. συσπλ. συγγένεσϑε τῶν 
σπλάγχνων. 8. 

ΒΌ Φ 
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; »" » ς 

1Ε. οὔ τοι, μὰ τὴν Γῆν, ταῦτα κατέδεσθϑον μόνω, 
ἀλλ ἁρπάσομαι σφῷν αὐτά" κεῖται δ᾽ ἐν μέσῳ. 

Φ5Ὰ ὦ παῖε, παῖε τὸν Βάκιν! 

1Ε. μαρτύρομαι. 
1060 1, κἄγωγ, ὅτι τένϑης εἶ σὺ κἀλαζὼν ἀν 70. 

παῖ αὐτὸν, ἐπέχων τῷ ξύλῳ τὸν ἀλαζόνα. 
ΟΙ. σὺ μὲν οὐν" ἐγὼ ὃὲ τουτονὶ τῶν κωδίων, 

ἃ ᾿λάμβαν᾽ αὐτὸς ἐξαπατῶν, ἐκβολβιῶ. 
3 -“ ᾿ οι 3 ἘΣ ΄ 

οὐ καταβαλεῖς τὰ κωδί, ὦ ϑυηπόλε; 
δι » ἢ [: ΄ ΓΞ τ 5:1 Δ. ὅΞ“ῳ.." - 

1065 ἤκουσας; ὁ χκοραξ οἷος ἡλῦ εξ (ἀρεοῦ 1 
3 3 ΄ - 

οὐκ ἀποπετήσει, ϑᾶττον εἰς ᾿Ελύμνιον; 

ΧΟ. ἥδομαί γ᾽, ἥδομαι, ονς ἃ. σε. 

κράνους ἀπηλλαγμένος, τυροῦ τε καὶ χρομμύων᾽" 85., 

1057. μὰ τὴν Γῆν. ΟθτεΥοπι 
ποθ! ΠρσοΥθ νἱἀθέμυ ναΐθϑ5 [απ] 6]1 615, 
απᾶθ ϑνητῶν ϑρέπτειρα προ- 
πάντων ΒΡρεΙ]δίτν 80. Οὐρπδιτα 
Ἡγπιη, 39, 7. νῈ] παρῳδῶν ρμεΥ 
681} Ἰϊταὺ ΠηοΥ8 ΤΥΥσδθὶ οἵ ϑουῖ- 
ΘοἸάγπηι: νἱάθ Ρ]μΐ, 64, 551. 

1058. ἀλλ᾽ ἂρπ. παρεπιγραφή- 
ταυτὰ γὰρ εἰπὼν χλενάζει και αναι- 

δώς ἀρπαξει" καὶ ἐπιδραμοῦντες 
κατέλαβον καὶ ἐτύπτησαν. ὃ. ὡ 

1059. ὦ, παῖε, αὐ 1ηΐτα 1271. ὦ 
χαίρετε, οἴο. 50 διιΐθη Βαν., π6- 
46 14 ποῦ ΒΘῺ1]. 8}101 ὦ οχοὶ- 
αἴτ, ἸΘριάθ [)αννο5. παῖ, παῖε, αποά 
Θυ 161} ΒΥ.», σοῃ)ροΐατα διΐαπὶ ΒΡΘΗ1]. 
Βδβθοιπίι5 δϑὶ. 8ὅ.: τὸν Βάκιν. 
τὸν Βάκιδος χρησμοὺς λέγοντα. 
(πιο 2βαοίάοιπ., 1. 6. δ᾽ παῖ ]ρηὶ Βδοὶ- 
αἷς, Ρ]δυῖι5. Αβη. 575.: νἹάοίϊοθὲ 
ϑοίοπιοπι εἴα.) τυπτύμενος δὲ λέγει 
Π Ἱεροκλῆς μαρτύρομαι. 8. 
060. τένϑης. λίχνος. τένϑειν 

γὰρ τὸ ἐπῶν 5. Ο1. 959. 
1061. ἐπέχων. Εἰοοϊθς.. 318. 

ἐπεῖχε Ἀρούων. 1γ8. 493. οἱ ἐπέ- 
χοντες ταῖς ἀρχαῖς. Β6. 

1069. τουτ. οπάθῃηι ΗΠ]! ΘΥΟΟ]6Π1, 
41 ργοάϊρογαῦ, ποπθηΐθ ΒΥ... Ρεὶ- 
ΠΡ115. δἰϊψαοῦ ἱπνοϊαΐι5., 4185 6 
ΒΘΟΥΒ, ααθιι5 δοάθμι Ργδρίμίβεθ 
ΠΗ σΊΤΟΣ,, δυβια]οσαῖ,, οχ ποτ. νὶσ 
46 ὙΠδεηι. 758., ΡΊ]ι . 1170. 

1068. ἐκβολβι τῶ. ἐξορύξω. ἀπὸ 

ΠΡ ΚΠ 

τῶν τοὺς βολβοὺς χαμόϑεν ἐκβαλ- 
λόντων ἡ μεταφορά. --- 8. - 1- 
ΧΙ ΕΥσῸ εῤμίιδίεατε Ῥτὸ οἤοάοτε. 
ΤΊ. Ομ. γϑοίτι5 ΟΠ ΘΙ 6Υ, 1π ἸῸΝ, 
δου. ἢ. γ., αυδῆι βϑοιχί5 Ψ058. 
Πδος 184 γρϑηήϊαϊῦ: ζολ τοιΐέ ἀὁγ 
δολμαίἝοιἑ ὠπέογαεοδ, 1216 αἰἴθϑοῦ 
τεπιαΐπι ἀμγοῖ Βοεγρ᾽, αι ϑ Ἀ1115 6 
ἐλμτι. Ῥοΐθσαῦς δαπὶ αἸ σα αμδτινίθ- 
ῥεῖσι. 

1065. ἤκουσας; αμαϊι Αἱ 
ΠΘ4ιΘ. δαῖῦ 1116, πθάιι6. ΠΊΔΠ115 
αρϑεϊηθι; φιοὰ πιϊγϑίη5 ΡΥ 6χ- 

οἸαπιαὶ ὁ κόραξ εἴς. 8.: κόρακα 
εἶπεν, ἐπειδὴ ἥοπαξεν, ἀ6 Οτθο 
νἱ46 986. 

1066. Καλλίατρατός φησι τόπον 
Εὐβοίας τὸ ᾿λύμν ον" ᾿ἡπολλώνιος 
δὲ ναῦν φησιν εἶναι πλησίον Εὐ- 
βοίας" νυμφικὸν. δὲέ τινες αὐτό φα- 
σιν, ὅτι Ζεὺς τῇ Ἥρᾳ ἐκεὶ συνεγέ- 
νετο. μέμνηται καὶ 'Σοφ." πρὸς 
πέτραις Ἐλυμνίαις. καὶ ἐν 
ΪΝΝαυπλίῳ: νυμφικὸν Ἐλύμνε- 
ον. 8. οἵ, Ηδδγοῖν δὲ ϑῖθρῃ. ΒγΖ. 
προ λυς 

1068. τυρ. τ8 καὶ Ἀρ. 4}1 εϑβὶ 
Οἰθιι5. Π}ΠΠ1τανῖ5. 1 1611 1 ]ὺ ΡΘΥ πᾶ 6 
61] πὶ. Β6. βαπᾶθὶ ΟΠ οστβ 56 Β6]- 
10 ἀοἴμηποίιπι 6556, Ἴϑιπηιιθ 518] 
βϑηθ ἔογθ οἱμπὶ δπιϊοἷς Ροΐδῃι οἱ 
ἀμιδιϊ. --- 46 χρομμύῳ νἱᾶς δῃ, 
615. 
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οὐ γὰρ φιληδῶ μάχαις, 88. 1. δἰ ΟΥ. 
ἀλλὰ πρὸς πῦρ διέλκων μετ᾽ ἀνδρῶν ἑταίρων φίλων. 

οΓ. Ῥ6ηΐ. 

5 ἐκχέας τῶν ξύλων ἅττ᾽ ἂν ἢ δανότατα, τοῦ ϑέρους 

Ἐ ἐχπεπιεσμένα, 
κἀνϑρακίξζων τοῦ ᾿ρεβίνϑου, τήν τε φηγὸν ἐμπυ- 

ρεύων, ἘΠΕ 
χἄμα τὴν Θρᾷτταν κυνῶν, τῆς γυναικὸς λουμένης. 

.8:. «ἴω. ἀν ὈΣΎΒΙΘΩΙ 

οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ ἥδιον ἢ τυχεῖν μὲν ἤδη ᾿σπαρμένα. 
τ τ 

τὸν ϑεὸν δ᾽ ἐπιψεκάξειν, καί τιν εἰπεῖν γείτονα" 
» Εἰπέ μοι. τί τηνικαῦτα δρῶμεν, ὦ Κωμαρχίδη; 

ἐμπιεῖν ἔμοιγ᾽ ἀρέσκει, τοῦ ϑεοῦ δρῶντος καλῶς. 
ἀλλ ἄφαυε τῶν φασήλων, ὦ γύναι, τρεῖς χοίνικας, 
τῶν τε πυρῶν μίξον αὐτοῖς, τῶν τε σύκων ἔξελε, 

τόν τε Μῆανῆν ἡ Σύρα βωστρησάτω ᾽κ τοῦ χωρίου" 

1070 

1075 

1080 

1069. φελ.. ἀοϊεοέογ. νἱὰ., ατιο πα 
Β.Ἰδιάαῖ, Τοὰρ. Επιοηᾶ, 1π δα, 
2. ν. 849. 

1070. δεέλκων, ρεγροέαπ5. νἱά. 
Τοῖρ. 1ράθηι. Εφι. 107.) πιοηθα- 
ἰ6 Βε6.: ἕλχ᾽, ἕλκε τὴν τοῦ δαίμο- 
νος τοῦ ΠΙραμνίου εἴς. 

1071. Ηδβυοη. ξεθοιπάϊηι Β6.: 
ἐκκέας, ἐκκαύσας. (νι, Μαῖ. 
δύ. δύ. ὃ. 239.) εἷς Βμαν. ἴ᾿ν. Π)]1πᾶ. 
ψυϊσο οὐκ ἐᾷς, Α Ῥατὶς. οὐκ ἐάσω. 
ΒΥ. συγκέας. -- τοῦ ϑέρους, 
αθϑβίδίθ. 

1072. ογϑίϊοαπι α1πΠ|, 6556 σοη- 
γϑηΐξ πη 6 ὙΘΥΞΙΙΠΙ, 4118]15 δϑί ν- 
τίστροφος. αἴσιιϊ ὈΥΘαν]5 δβὶ πὶ 501- 
1ὰὃὈθαι ἴῃ πιέζειν, «πᾶηὶ Ἰοηρσϑηι 
Ῥοβοῖς ογθίϊοιιβ 9 πϑάιι8 ρίασθε ἴπ 
60 σΘΠΘΥΘ Τ]ΘΓΥῚ 1{146π|Ὶ γεν 8 501- 
16)0ὰ ροβίγθπια νϑευύθὶ ἐχπεπιεσμένα. 
510 διιΐθπι οοαά, ρτγαοίου αν. ἴῃ 
410 Ἰοαρίτινγ ἐχπεπρισμένα, Ἡ. 6.; 
Ἡΐ ἔδ!]ου,, ἐκπεπρεμνισμένων, 6χοῖ- 
δΟχίέπι, 

1073, ἀνθιρακίξων. φρύγων 
τὸν ἐρέβινϑον καὶ ξηρὸν ποιῶν. 
ταῦτα γὰρ ἐσϑιύμενα προτρέπεται 
εἰς ποτόν. 8. ἐρέβινϑος εεϊ οἱ- 
ΤΕΥ ἀγίθείπαπι Τηῃ., αἰδ βεπιθῖπα 
Κιοθαγ,γ ΑΚιοπογογῦδο, Ζιδογογύδε. 

νά, ΒΙΠΘΥΒΘΟΚΙΙ ΕἼΟΥ͂. ο91455,}Ρ. 190. 
8.: φηγὸς εἶδος φυτοῦ, ἃ τὰς 
ἀγρίας βαλάνους φασὶν ἔγειν. --- 
φμογομδ ϑδομέμα)γ αἷἱό ϑρθίβοοϊοδθ, 
αἰοῖα α φαγεῖν,» σ θη 1ΠΥΘΥ ΕὙΠ ΟΠ, 
αἴθ τυῦῖθ ΚαἌίδηϊθη βομηηθοκί,’ αἰ 
αἰ ΒΙΠΘΥΡΘΟΕ, 1. 1. Ρ. 291. ΕἸ, Οἢσ. 
απέϊψηαπι τιβίϊσοσαπι εὐτέλειαν 
μΐθοθ βρη ΠΟΔΥΪ τηοηθῦ, οἴσούθ οἵ 
ΘΊ6ημἀ6 δβοι] θα ν]Ἱου τη πτη. 5181 - 
ἄἀοπὶ διιΐθπι ἢ. 1. βοπϑὲ νοχ φηγόν. 

10Κζά. Θρᾷτταν, δ8δηοὶ! δηλ 
ΤΒγδοΐδηι, Οἱ 85. σϑηἑ5 Ῥ] ΕΥ ΠῚ] 
ξευνίεραηΐ ἂρ. Οσάθοοβ, οἵ. ΔοΙ. 
272., Ἀι8η. 6069. 

1077. Κΐ μ. ποτηθῃ δρυΐοοΪδθ. 
1078. τοῦ ϑεοῦ ὕοντος ἀρέσκει 

μοι τὸ σχολάζειν τῷ ποτῷ. 8. 
1079. ἄφευε ϑι1α, ἢ. ν..9 Μϑ8. 

οἰΐδηι ν, φασήλων, Ῥτορᾶπίθ ῬοΥ- 
βοο δά Τοῦρ, Ρ. 480., τὸ πιο- 
τς ΠοΡΥ. 14 ἴῃ ογαϊπθπι γθοθρὶϊ 
Ὠϊηά, --- φάσηλος δΟΙΩΙ. νοΟΟϑίιΥ 
δολεσοτινολτιε. εἶνε ϑαρεϊθοίτιο. ντὰ. 
ΒΙΠΘΥΡ θεοῖς. ΕἸοΥ. οἷαββ, Ρ. 184. 
νι. ΟεδοΥρ. 1, 227. νἱοϊαπιψιεα 
δόγθ5 υἱίοπιψθ [ἀϑϑίωπι»γ 1. 6. ὈΘη8 
ΡΥονθηΐθηΐθι,, ΠΘ4 116. ΟΔΥΘΠ], 

1079. χοίνικας. νᾶ ΡΙαῖ, 276. 
1081. Ιάνης 5ειι Μανῆς 5ογνο- 
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οὐ γὰρ οἷόν τ᾽ ἐστὶ πάντως οἰναρίξειν τήμερον, 
οὐδὲ τυντλάξειν, ἐπειδὴ παρδακὸν τὸ χωρίον" 
κἀξ ἐμοῦ δ᾽ ἐνεγκάτω τις τὴν κίχλην καὶ τῶ σπίνω᾽ 
ἦν δὲ καὶ πυὸς τις ἔνδον, καὶ λαγῶα τέτταρα, 

εἴ τὰ μὴ ᾿ξήνεγκεν αὐτῶν ἡ γαλῆ τῆς ἑσπέρας" 

ἐψόφει γοῦν ἔνδον οὐκ οἶδ᾽ ἄττα, κἀκυδοιδόπα. 
ὡν ἔνεγκ᾽, ὦ παῖ, τοί’ ἡμῖν, ἕν δὲ δοῦναι τῷ πατρί" 

μυῤῥίνας τ αἴτησον ἐξ Αἰσχινάδου τῶν καρπίμων᾽ 

1090 
" »"ὝἭ 9 -» ς - χ Υ ΄ 

χἄμα τῆς αὐτῆς ὁδοῦ Χαρινάδην τις βωσάτω, 
ν ΙῚ 3 "»"Ὁ΄ 

ὡς ἂν ἐμπίῃ μεϑ' ἡμῶν, ΕΣ Ὁ 
᾿ - 3 - - - 7 

εὖ ποιοῦντος κωφελοῦντος τοῦ ϑεοῦ τἀρώματα. 

ΗΜ. ἡνίχ᾽ ἂν δ᾽ ἀχέτας 9 
αντ. 

7, ο ν ᾿ς - 

ἄδῃ τὸν ἡδὺν νόμον, διασχοπῶν ἥδομαι 

γα ὩΟΙ6η δϑῖ, (6 αι δα δη. 
916., Σύρα δούναγύημι, δἰΐαπι 80. 
Ῥίαιπί, οὐ Τ᾽ ουθηΐαπι. βωστρεῖν 
68. αἷέα Ψοῦοθ αἀνοοατγε. 

1082, 8. ον. τὸ ἀποφυλλίξειν. 
οἴναρα γὰρ τὰ φύλλα τῆς ἀμπέλου. 
-- τυντλάξειν. πηλοπατεῖν. 
τύντλος γὰρ ὁ πηλός. ἀντὶ τοῦ βω- 
λοκοπεῖν. παρδακὸν δὲ δίυγρον. 
οὕτω γὰρ ᾿Αρχίλοχος καὶ Σιμωνί- 
δῆς. Θὲ ϑχαρο 13,.2. Θχίτοπῖο : 
τὰς δὲ δυσφημίας τῶν ὀνομάτων 
φυγόντες τινὲς ἐνταῦϑα μὲν Πορο- 
σελήνην (οι “Πορδοσελήνην) δεῖν 
λέγειν “φασὶ, τὸ δ᾽ ̓ Δσπόρδηνον ὦ ὄρος 
τὸ περὲ Πέργαμον, τραχὺ καὶ λυπρὸν 
ὃν, ᾿ἠσπόρηνον. καὶ τὸ ἱερὸν τὸ ἐν- 
ταῦϑα τῆς μητρὸς τῶν ϑεῶν ᾿4σπο- 
φηνῆς. τί οὖν φήσομεν τὴν πόρδα- 
λιν, καὶ τὸν “σαπέρδην, καὶ τὸν Περ- 
δίκαν» καὶ τὸ Σιμωνίδου " σὺν 
πορδάκ ποίσειν ἐκπεσόντες ἱ- 
μᾶσιν, ἀνεὶ τοῦ διαβρύχοις ; καὶ 
ἐν τῇ ἀρχαίᾳ που πωμῳδίῳ " πόρ- 
δακον τὸ χωρίον, τὸ λιμνάζον. 
χοπτΐ 46. }ν, 1. ῬαΙμλθυῖι8 Εἰχρυα. 
δ συ. δῖοι, Ρ. 541. 

1084. τ σπίν ὦ. σπίνος εἶδος 
στρουϑοῦ. 8, ,)γυιρίδία 6556 αἀἰοιάιιτ. 
Αὐἱδιοῦθ οδὲ σπίζα, δα αιιοι νὰ. 
6βιὶ απλιβ ὁ, Ρ. 648. δοᾳᾳ. 2. αὐ 
ἂν. 1079, οἵ, ϑομμαίάθυ. ἴῃ Ἰθχ. 
ϑγ. ν. σπίνα. 

1085. πυός. τὸ πρῶτον γάλα, ὃ 
καὶ ἑψόμενον πήγνυται, καὶ ἡμεῖς 

χυτρίπην λέγομεν. --- 5, Υοβ5.: 
ἀμοΐ ταν οἔψας Βιθϑὲ ἐπὶ Ηαμο εἴς. 

1087. --- 6ϑὲ κυδοιδοπᾷν ΣΩΤΞ 
δαγθ Θὕ οπιχιία ηιΐδοογο. ταράττειν 
οἱ χκυκᾷν ᾿πιογρυθίαϑπξιγ Ηθβυ οι. 

"εἴ δῖα. --- Ιᾳ. ΝΌΡΒ. -(616.) ἀϊκῖε 
ἄνω κάτω κυδοιδοπᾷς. ΕἸ, Ομ. 

1089, μυῤῥίνα ς. ὨΔΠ. ΡῬΙΘΥΪ 
1 σοηνῖν 15 διιπιΐο ᾿ϑιγθο διιὲ ΤΥ1- 
ἴεξο γαπιὸ σϑηΐαραηΐ, διιοΐου ϑιι1- 
445. 71άφπι. οἵ, 1193. 56ᾳᾳ. δ] ι5π|0 - 
αἱ γϑηιουύτηι ἰϑϑίϊου δαἀσρθοῖιβ οϑῖ, 
ΘΠ παροηῦ Ρδοοδβ. 8.: 4ἰσχ. 
ὡς τοῦ Αἰσχινάδου μᾶλλον τῶν ἄλ- 
λων ἔχοντος καρπίμους (υεϊὲ Βερ- 
γότι ἄγατι. ο55.) ἢ ἀπὸ (ἴον, ἤ- 
γουν ὑπὸ, ἢ. 6. μετα τῶν καρπῶν. 
(Χαρεν άδην.) ἢ ὄνομα κύριον 
αὐλητοῦ. ἢ φίλου. (ᾷος γϑοίθ) 
βωσάτω δὲ βοησάτω. 8. νἱᾶ, 
ΘοΒ ΘΙ ΔΘΥΪ 16χ, δύ. τ. βώ. 
ἀ092. ,τάρ. τὰ ἀροτριώματα, παὰ- 

ρὰ τὸ ἀροτριοῦν. - 5. 
1099. ἀχέτας. ὃ τέττιξ, παρὰ 

τὸ Ἡσιόδειον (Ορ. 6ἐ Ώ. 589." 
ἦμος͵ δὲ σκύλυμόφ9 τ᾽ ἀνϑεὶ, 
τὰς ἠχέτα τέττιξ (ἀενδρέῳ 
ἐφεξόμενος λιγυρὴν κατα- 
χεύετ᾽ ἀοιδὴν οἰς.). τοὺς ἄῤῥε- 
νας δὲ ἄδοντας τῶν τεττίγων. οὕ- 
τως ᾿Δρίσταρχος. 85. Ῥαΐθβ 8ου1- 
Ῥοπάμμ 6558 οὕτως ᾿Αἀριστοτέλης. 
δ᾽ πβάιιθ ποηχίηἷβ. Ομ ρα πα ΐαμι 11- 
Ῥγάσιος ἔθ 1556. ἀβηξον 1ᾳ ἰγϑαῖι 
Αχίοῖοι. Ἢ. Α. 5,.3 
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ΒΎῚ ΒΟ ΉΕΣ ΝΉῊΙ!: ὴ 

1005. 

391 

τὰς Δημνίας ἀμπέλους, 

εἰ πεπαίνουσιν ἤδη; τὸ γὰρ φῖτυ πρῶῷον φύσει" 

5 τὸν τε φήληχ ὁρῶν οἰδάνοντ᾽ " εἶθ᾽ ὁπόταν ἢ πέπων, 

ἐσθίω, κἀπέχω, οὐ." 4; 

χἄμα φήμη Ὧραι φίλαι! καὶ τοῦ ϑύμου τρίβων 

1100 

κυκώμαι" 
5“ ᾿ ; - - ΄ 

,, " ΄- χάτα γίγνομαι παχὺς τηνικαῦτα τοῦ ϑερους 

μᾶλλον ἢ ϑεοῖσιν ἐχϑρὸν ταξίαρχον προσβλέπων, 
2 ».2 8 
ἀντεπίθο, 

» , ᾿ " »9᾽5 ω» ΄ 

τρεῖς λόφους ἔχοντα καὶ φοινικίδ᾽ ὀξεῖαν πάνυ, 
ἣν ἐκεῖνός φησιν εἶναι βάμμα Σαρδιανικόν" 
Ἣ ᾽ , ’ τον ν) , ἣν δέ που δέῃ μάχεσϑ᾽ ἔχοντα τὴν φοινικίδα, 

110 

1095. τὰς 4. ἀμπ. υχυΐπιις 88 
«αϊάρηι ΘΘΙΘρΥΘ5, 5θα ἰδθ ΡΥῸ- 
Ῥαΐϊαβ ρχορίβεσθα αχιοα δᾶγιιηι τινᾶθ 
οἷΐο πιαιιιγθβοθαῃΐ, τὶ αἷῦ ΟΠ οΥτ8, 

1096. φύσεε Βαν. οἱ διά. .“. αποα 
αἱ πιϑίγο σοῆνθηῖξ, δ δρίϊπι δϑῖ 
Ξϑπϊθηιαθ. ἄμετρον δε φύει, φῃοά 
ΑἸ} 1 ἸορΡΊταΥ. 

1097. φήληκα. τὸν ὄλυνϑον. 
(βτοβριμι, ἔγιαοῖιιπὶ ΘαΡΥ οἱ 56 
ἔοιι5 511ν 65[715.} κυρίως μὲν οὖν ὁ 
ἤδη σκληρὸς καὶ πάρωρος, ὁ ὄψιν 
μὲν πεπάνσεως ἔχων, ἄωρος δὲ 
ὦν. καὶ μήποτε φήληξ τίς ἐστιν 
ὁ ἀπατεῶν καὶ ψευδόμενος τὴν 
ὄψιν εἰς βρῶσιν. (νοΞ55.: ὙΥ16 ἐφτ 
γαμδ᾽ Ἡογΐπρ 50 νΝ}}11., 561’ 10 
ἔγο".) καὶ φῆλος ὁ ἀπατεών. Μέ- 
νανδρος ᾿Ἵλιεῖ᾽" δύ᾽ οἰκίας φη- 
λῶν γερόντων. καὶ φηλώματα, 
ἐξαπάτας, παρ᾽ ᾿Αντιφῶντι. 8. -- 
οἰδάνοντ᾽ ΞοΥἹ θη άϊιηι 6556 τποπϊξ 
Ῥογξοη. δὰ Επγὶρ. Ῥῆοοθη. 1398. 
νἱαϊς οἰίαπι ΒΘηΐ], ΠΙΡΥΪ οογγαρίο 
Τηδῖγο οἰδαίνοντ᾽. 

1098. κἀπέχω. τῷ στόματι 
προσάγω. καὶ Ὅμηρος (11.9, 485.)" 
ὄψου ἄσαιμι προταμῶν, 
καὶ οἶνον ἐπισχών. ϑ. 

1099. κυκῶμαι.- κυχεῶνας ἐσ- 
ϑίω. ἄνω (687.) τῷ πότῳ τῷ ἐπὶ 
τῆς γλήχωνός φησι χρῆσϑαι πρὸς 
τὴν ὁπώραν, γῦν δὲ τῷ ϑύμῳ 
χρῶνται. μετὰ δὲ τὸ τὴν ὀπώραν 
φαγεῖν κυκεῶνα πίνουσι, καὶ οὐ 

τηνικαῦτ᾽ αὐτὸς βέβαπται βάμμα Κυξικηνικόν" 

βλάπτονται, ἀλλὰ καὶ παχεῖς γίνου- 
ται. 

1100. γίνομαι παχύς. ἐπειδὴ 
ἀργοῦσιν οἱ γεωργοὶ τότε τοῦ ἀμη- 
τοῦ. ὡς Ἡσίοδός φησι (Ορ. οἱ 1. 
608. ̓ " ὃμῶας ἀναψύξαι φίλα 
γούνατα. 8. 

1102. φονεικπὶς Βῖα εὐ πη Τιγ58. 
1140. τλ]]1}8γ6 βαρσιιπὶ 56 οἶ]8- 
ΤΥ ἀ 61} οἰρηϊδοδε,, 4886 ΡΙαγαμη- 
46 δριια δ]185 σϑηΐθβ, 8ἃρ. 1.866- 
ἀδθῃιοηΐοβ ΒΘ ΠΊΡΘΥ, Ριϊιηϊοθα ογϑῖ. 
ὀξεῖαν δα σο]οτοπι γοξογίισ, νἱ- 
νἀ ππλαι16 βαΐατσιμι δὲ ᾿πθητοΥοπι 
ποῖαῖ, ν. ϑ4]π185. δα ϑοχιρῖ, Ηϊβῖ. 
Αἰρ. Ρ. 398. 2... 8». 

1103. βάμμα ΦΣαρδ. ϑαγτάοξδε 
τἰηποῖαγαθ τϑρηα ἔπ]: σοππιθπά8- 
ἐἴἰο : π8πΠ ΘΧΙπηΐαθ 116 Ραγραγαα, 
Αςη. 112. ἵνα μή σε βάψω βάμμα 
Σαρδιανικὸν, ἢ. 6. μή σὲ πληγέν-- 
τα φοινίξω εἴο. Τα Εἰ. Ολε. ἱρῖ- 
Τὰ ὙΠΡΥα δγαῦ 1114 ΡΠΥριιτα 881:- 
ἀἸαη8; ΟΥΖΙΘΘποχῖπὶ Πτιϊθαμ ἔιι15-- 
56.) 6Χ Ποῦ Ιοοο 1 6] σταγ, 841- 
χα5. δα 80]1. 58. (817, Ὁ ο): 
γαὲ ἴργο αἰνθυϑβϑὶβ Π|1ΟΥ]Ρθ15] αέγα 
Ρώτρωγα, ὁγαὲς ἐνίάα, νἱοίαοοα, οα6- 
γμίεα,, ταῦγα., ἰμέφα. οἴ. Ἡφδθυθηῖι, 
ΓΙ ΟΤΑΥ 55 πιῖ, ᾿ἰΡγπὶ ΦΘΥΠ). 
Ὧἀε πολιτείᾳ οἵ σομμθύοο νϑῖθ- 
γὰμι (]ἀθοπὶ ἐον ΡΟ ως Ἡατπο- 
ἀοὲ ἀδγ αἰξονι 1461) νοἱἹ. 2, ρρ. 598, 
8644. 1. δα, 
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ὯΝ -» [χ ὦ .“ 

κῷτα φεύγει πρῶτος, ὥσπερ ξουϑὸς ἱππαλεκτρυὼν, 
ΝῚ ’ 

τοὺς λόφους σείων" ἐγω δ᾽ ἕστηκα λινοπτώμενος.. 

1110 

Ἄν ὧν ᾽ “, ᾽ - 3 ᾽ κι 
αν ὃ οἴκοι γένωντοι. δρῶσιν οὐκ ἀνασχετὰὼ, 

τοὺς μὲν ἐγγράφοντες ἡμῶν, ι δίνευ 3), . 
τους ὃ ἀνῶ τε κχαὶ 

- κάτω 

ἐξαλείφοντες δὶς ἢ τρίς. ὔριόν γ᾽ ἔσϑ'᾽ ἡ ξοδος" 
τῷ δὲ σιτί᾽ οὐκ ἐώνητ᾽ " 2 ᾿ ᾿ 

οὐ γὰρ ἤδειν ἐξιὼν, 

εἶτα, προστὰς πρὸς τὸν ἀνδριώντα τὸν Πανδίονος, 
εἶδεν αὐτὸν, κἀπορῶν ϑεῖ τῷ κακῷ βλέπων ὀπόν. 

1106. ὥσπερ ἕ. ὡππ. ἐς φοι- 
νικὰ πτερὰ ἔχοντα δηλοῖ. ὅτι τοῦ 
παρ᾽ Αἰσχύλῳ πκληϑέντος ἑἱππαλε- 
χτρυόνος ἐν Πῖυρμιδόσι μέμνηται. 
5. ἘΣ δῆ, 889. 

1107. ἐγὼ δ᾽ ἔστ. 1εν. ἐγὼ δ᾽ 
ἕστ. ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ παρατηρῶν 
καὶ περιβλεπόμενος,, ὅπου (ὅποι) 

ἀπαχϑώ. λινύπτας γάρ φησιν Ἶ4ρι- 
στοτέλης τοὺς τὰ ϑηρευτικὰ λίνα 
φυλάττοντας, ὡς καὶ οἱνόπτας τοὺς 
οἰνοφύλακας. --- ὃ. 5816 τροπιπῶς 
πος αϊοΐιηι δὶ: 650 ἀμέθηι αὐδίο 

δογραπϑ 5ῖν6 ὀαρθοξατιδ» (ΟΥΒΙΠΙ 
ονδῆαδί. 

1108. γεν. οἵ ταξίαρχοι. 
1109. ὅτι τοὺς μὲν ἐξήλειφον, 

τοὺς δὲ ἐνέγραφον εἰς τὸν κατά- 
λογον τῶν πολεμίων (πολιτῶν). 8. 
δογίρειις πιΐίος δὲ αἰΐδοίμς Γνῖο 7. 
(41, 4.) --- [6] θγθ διυΐθηι Πλ1} 116 πὶ 
ΟΧ Οδίδιοσο δυπιθίουτπι ΟΓΓ οἴ πιηι 
σαὶ ἰαχιυο!, 46 ΠῚ ἴϑοϊο ἐγ] ῖι- 
χιηλ 1 Π1τπ|π|. πὰ ΠῚ ἀθπὶ ταξίαρ- 

χοι εχ ἀσὶθαθιι5. β᾽η σι} 15 Ἐαθσιιπῦ. 

Μὴ. Ομγ. Ἐσα. 1666. Ὑβειδ᾽ ὁ πο- 
λίτης ἐντεϑεὶς ἐν καταλόγῳ Οὐδεὶς 
κατὰ ,σπουδὸς μὲ ἑταγραφήσεται; 
,4λλ᾽, ὥσπερ ην τὸ πρῶτον, ἐγγε- 
γράψεται. -- ἄνω, κάτω, δ 46 
εἰόψιιθ., ἐθπιεγο. οἵ. Ἐϊχα. 876. 6. 
Οαβαα}», δα Εἶχα. 1866.: Τῃ Πϊδῖο- 
Υἱἶβ ΑἸΠθηη. Ῥϑ5851πὶι ΠῸ τηθηι0 
ΒυἾιι5 οαἰα]οθὶ, ἵπ 4τ0 ἐθβουϊριὶ 
ογδηΐ, αιϊοιπα 8. ΠΟΠΊΘΠ ΤᾺ ]]1186 
ἀδαάϊσβθης, (νὰ. Ῥμοῖ. ἰθχ, Ρ. 104.) 
οἱ κατάλογον δἷο αἰχουιπὶ, τὰ [ν6- 
1 Πα ἀἸΡ αι εἶνθ Ἐαξεγ οι ίηϊ 
ΔΡΡΘΙΑΥῊΡ σιιώποσοϑ. Τὶ ουδὲ ἀ6- 
δουὶρίιβ «ιιΐδαιιθ, Ργοιΐ τλ]]1ἰὰ-- 
γαῖ, τ] 186 δπίεπι ἢ} 11 δῦ 

δγαᾶμπβ, 8411 Πομθβιϊουεβ, Αἷ1ὶ πιϊ- 
τπ5: πη68 Ἰοοιι5 ἔγϑιιαϊ, σπαπὶ πἴο 
Αὐἱβῖ. Ἰδηρηῦ, οαπιὶ ΘΧΘΠΡΙ1 Οδιιδα, 
411 ουδὲ σεπίαγο δα βουῖρίμβ, Ρ οσῖθα 
δίπια10. 8]1σλ]}115 ΠΩΡΤΟΒῚ 1πτον ρΥδ6- 
ζϑοΐοβ πυδη]ρ  ]οστιὴηι γε βοσῖρέιϑ ἔπθ- 
γαΐ. δι} σοηΥΧ8. 

1110. νϑυθα ταχίδυοηϊ ῥτο θοϊο- 
ΤΙ ΘΠ δι 1ῖο δα θη ἐς ΟἾν 1115, 411 
ὯΘ 5οίχσεπὶῦ αι 6Πη1, 56 1π οδία]ορο 
ἀδδουιρίοβ 6556: πηᾶθ Εθεΐ βίβηῖς 
ΠοδΕ, ταὖ Π1}1115 51ὴ86 νἱαϊΐοο δὲ 
το πος θη πῆι: 
1111. ἤ δεῖν, ᾿ἀττικῶς ἀντὶ τοῦ 

ἤδει, ὡς τὸ ὁ δὲ ϑεὸς ὑμῖν 
οὐ προσήειν. (Ρ κε. 691.) 8. 

1115. π 9. τὸν ἀ. τοῦ Πανδ. 
εἷς ἐστι τῶν εβ΄ ἀνδριάντων, ἐν 
οἷς ἐγφάφοντο οἱ στρατιωτιχοὶ κα- 
τάλογοι καὶ τὰ κηρύγματα. εἶδεν 
οὖν, φησὶ. ({π16}}. τὶς; ΔΙ1ατι15 οἱ- 
νίπηι.) τὸ ἑαυτοῦ ὄνομα γεγραμμέ- 
νον τῷ ἀνδριάντι τοῦ Πανδ, 58. 
ἰριῖαν οἷνὶθ 116 δχ Ῥαπαϊοπίαθ 
ἀγιθα ἔπιῖ55βθ ΠΗ ρΊ τ, τοῦ ΑΥΤΒΊΟΡΠΙ., 
αι ξογίαβδθ ῃος πιοᾶο ἴρβθ δ]]- 
αι ὰο νϑχαίτι5. ξιιθγαὺ ἃ τη] ν οΪὸ 
Ἰαχίατοπμο, 

1118. τῷ κακῷ, γρτγορίοσ ἦθος 
τπαίμπι , 4ποὰ ΠΟΠΊΘ διπηι νἱ- 
αἰῦ ἴῃ οδίδϊορο. -- ὁπόν. δοι- 
μεῖαν καὶ πικρότητα. ὁπὸς δὲ 
τὸ τῶν δένδρων δάκρυον, χαὶ τὸ 
ἀποστάλαγμα τοῦ γάλακτος. 5. 
βλέπειν ὀπὸν, ἵποτὶ Βαπιο- 
Υ6 πὶ. 11. 6. ΔΌΣ] 185.) 51 π|1} πιοῦο 
αἸοῦμτα Θ5᾽ δ αι1 Πρ1 βλέπειν νώ- 
πυ, βλέπειν πάρδα μα), δὲ ΠΙΠῚ 
Αἰϊαα οἰρηῖποαι φαδηὶ να] ει ἐσ βεῖς 
1]α 1 ῬΥοάθτθ Θἐϊατηι ἸΔΟΣΣΠ}15 ᾿χο-- 
Ειι5ὲ5. 

᾿ 
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ταῦτα δ᾽ ἡμῶς τοὺς ἀγροίκους δρῶσι, τοὺς δ᾽ ἐξ 

1118 
ἄστεος 

ἧττον, οἱ ϑεοῖσιν οὗτοι κἀνδράσιν ῥιψάσπιδες " 
ὧν ἔτ᾽ εὐϑύνας ἐμοὶ δώσουσιν, ἣν ϑεὸς ϑέλῃ. 

Χ " “ 7 2ωὼ 
πολλὰ γὰρ δή μ' ἠδίκησαν, 

ὄντες οἴκοις μὲν λέοντες, ἐν μάχῃ δ᾽ ἀλώπεκες. 

1114. τοὺς ---ἥττον. ἀὐθϑηο5 
μλϊη5 ΔΕ] αἷδ Ρ ϑἐϊβ ὙὙΙΒΊ 115, 
ΦΡΡΘ σδιεοτθβ εἰ ΘΟσ ἢ 118]1- 
ἐἶᾶθ ΡΥ σηδγοβ. 

1115. διψάσπιδας ἃ Ρατίδα σΙΘΘΥΘ 
νἹαδίιγ, οὐ {π6]Πραὶ ργοάϊξουοβ 
Ἰαυθθ ἀδθογιπὶ δἰ αι ΠΟ ΔΙ Πτι 
οομἐθηΐζοῦαβ. 

1116. εὖ ὃ. δ σ. ρμοεπας ἀαδατιε. 
»εὐϑῦναι Ἰηρτηῖπιῖβ ἀϊσιιηέαν πηῈ]- 
ἴδ6 βοϊνθμᾶδθ 80 115, «πὶ 118]8 
πιαρ]οίχαϊι ἔμμοι δμΐ, ν, ὕοςο. 

ΛΕΙΘΤΟΡΗΛΝΈΕΒ ]. 

7ατ. δΡ. Βθοκου, Απθοά, 1, 187., 
Ῥμοῖ. Ιοχ, ρ. 80." Β. 

1118. παροιμία παρὰ τοὺς ἐν 
᾿Δοίᾳ Πάκωνας ἀτυχήσαντας, οἴ - 
κοι λέοντες, ἐν Ἐφέσῳ δὲ 
Μάκωνες. (πιο ἐν Ἔφ. δ᾽ ἀλώ- 
πεπες, ἰ ΞΟΥΙΡῚ 70.551} ΕἸ, ΟἾχ.) 8. 
οἵ, Ἰαπάαξοβ. εν Τπϊογργοὶθις5 ΒΘ. 
81 ᾿ΑἸΟΙΡΏΙ. 9. ορτ 1. θυ 75. Εν 
γνασηασ.. Ααἰϊαπια Υ. Η, 13, 9., 
ΡΙιϊαχοιαιι ὅδ. .18. 



ΤΡΥΓΖΙΟΣ. ὩΡΕΠΑ͂ΝΟΥΡΖῸΌΣ: “ΠΟΦΟΜΠΟΙ͂ΟΣ. 

ΘΩΡΑΚΟΠΩΜΗΣ. ΣΑΖΜΙΧΓΚΤΗΣ. ΚΡΑ͂ΝΟ 

ΠΟΙ͂ΟΣ. ΖΟΡΥΞΌΟΣ. ΠΩ͂ΙΣ ΤΑ ΜΆΑ͂ΧΟΥ. 

ΠΩ͂Σ ΚΑΕΙΩΝΥΜΟΥ͂. ΧΟΡΟΣ. 

ΤΡ 70, ἰού. 
{190 ὅσον τὸ χρῆμ᾽ ἐπὶ δεῖπνον ἦλθ᾽ ἐς τοὺς γάμους " 1. ἰν, 

3: 7 3 ΄, κ᾿ ͵ -- 
ἔχ, ἀποκάϑαιρε τὰς τραπέζας ταυτηΐ" 

͵ ι 2 φχ » ΤΕΣ ΟῚ 9. ΤΗ͂Ν 
πάντως γὰρ οὐδὲν ὄφελος ἔστ᾽ αὐτῆς ἔτι. 
ἔπειτ᾽ ἐπείδσφερε τὰς ἀμύλους καὶ τὰς κίχλας, 
καὶ τῶν λαγώων πολλὰ, καὶ τοὺς κολλάβους. 

1195}. ποῦ, ποῦ Τρυγαῖός ἐότιν; 
ΠΡ. 

3 , ᾿ ἀναβραάττω κίχλας. 
4Ρ. ὦ φίλτατ᾽, ὦ Τρυγαῖ᾽, ὅσ᾽ ἡμᾶς τἀγαϑὰ 

δέδρακας, εἰρήνην ποιήσας" ὡς πρὸ τοῦ 
οὐδεὶς ἐπρίατ᾽ ἂν δρέπανον οὐδὲ κολλύβου᾽" 
νυνὶ δὲ πεντήκοντα δραχμῶν ἐμπολῶ" 

1180 

1119. ΏὉϊοῖξ μᾶς ΤυΎγυρ., ἄππὶ 
υἱοῦ τπϑσηδπι Ποηγΐπτῖα πα] {1{1ι-- 
αἰποπὶ σοηΐπιογθ, νε]αΐ δα δρι]α5 
ΠΡ 14165. Β. 

1190. τὸ γρῆμ᾽ ἀνθρώπων. 
ΝΡ. 1... πιοπθηΐθ Βο.: ἐοὺ, ἐοὺ, 
τὸ χρῆμα τῶν νυκτῶν ὅσον! οἴ. 
ΡΙαι. 890, 

1121. περικεφαλαίαν δίδωσιν, ἵἴ! ἵνὰ 
τοῖς λύφοις ἀπομάττῃ τὴν τράπε- 
ζαν. --- ὃ. 

1195. τὰς ἐμ. ἄμυλοι πλακοῦν- 
τὲς τινες. --- 8. ΘΟΏΕΥΥΘ Πα λαν 
ΑἸΒβδπδθιηι 1. 14, τ, 5. ραρ. 8538. 
εἰ 857. εα. ϑομινοῖρῃ. εἰ ΝΜ Αἰ σοιῖς 

ςςι ΝΝ ΄ ᾿. [4 " κ 5 Ὡ ᾿ 

ὁδὶ δὲ τριδράχμους τοὺς χάδους εἰς τοὺς ἀγρους. 

ΠϑΥΏθπ ἃ Ρ. Θιιπθη1 1. 4. ἐ, 8. Ρ.99. 
1194. κολλάβους. εἶδος ἅ ἄρτων. 

εἰσὶ δὲ μικροὶ ἀρτίσκοι, ἐκ τῶν 
μεγάλων κεκολλαβισμένοι εἰς, 8. 
οἱ, Βδη. 479. 

1126. τἀγαϑά. Η. 6. τοὶ ἀγαθά: 
Ἀθη 6 Θηΐπι ἀἰοϊτασ ὅσα τὰ ἀγαϑὰ, 
εβὰ ὅσα ἀγαϑά. 

1128. κολλ. 
μίσματος. 
λοῦ. 8. 

1150. τοὺς κ. εἰς τοὺς ἀγρ. 
πιπράσκει δηλονότι. καδοποιὸς δὲ 
ἦν ὁ σὺν αὐτῷ. 8. ἐμπολᾷ ἴπι6}}1- 
ϑοπάϊιπι 6χ βαρουίουίθιβ. 

εἶδος εὐτελοῦς νο- 
9 κι -" 3 ΝῚ 9 

ἀντὶ τοῦ οὐδὲ ὁβο- 
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ἀλλ, ὦ Τρυγαῖε, τῶν δρεπάνων τὸ λάμβανε 
καὶ τῶνδ᾽ ὅ τι βούλει προῖκα" καὶ ταυτὶ δέχου" 
ἀφ᾽ ὧν γὰρ ἀπεδόμεσϑα κἀκερδαίνομεν, 
τὰ δῶρα ταυτί σοι φέρομεν εἰς τοὺς γάμους. 

1135 ΤΡ ἴϑι νυν καταϑέμενοι παρ᾽ ἐμοὶ ταῦτ᾽ εἴσιτε 
ἐπὶ δεῖπνον ὡς τάἀχιστα᾽ καὶ γὰρ οὑτοσὶ 
ὅπλων κάπηλος ἀχϑόμενος προσέρχεται. 

ΛΟ. οἴ, ὡς προϑέλυμνόν ΟΡ φυγαῖ᾽ , ἀπώλεδας! 

ΤΡ. τί δ᾽ ἐστὶν, ὦ κακόδαιμον; οὔ τί που λοφᾷς; 

1140.40. ἀπώλεσάς μου τὴν τέχνην καὶ τὸν βίον, 
καὶ τουτουΐ, καὶ τοῦ δορυξοῦ κεινουΐ. 

ἽΕΙ, 

“40. 

ῬΡΕ' 

αὐτὸς σὺ τί δίδως; 
τί δῆτα τουτοινὶ καταϑῶ σοι τοῖν λόφοιν; 

ὅ τι δίδωμ᾽ ; αἰσχύνομαι" 
ὅμως δ᾽ ὅτι τὸ σφήκωμ᾽ ἔχει πόνον πολὺν, 

1145 δοίην ἂν αὐτοῖν ἰσχάδων τρεῖς χοίνικας, 
ἵν ἀποκαϑαίφω τὴν τράπεζαν τουτωΐ. 

40. ἔνεγκε τοίνυν εἰσιὼν τὰς ἰσχάδας. 
κρεῖττον γὰρ, ὦ τᾶν, ἔστιν ἢ μηδὲν λαβεῖν. 

ΤΡ. ἀπόφερ᾽, ἀπόφερ᾽ ἐς Κόρακας ἐκ τῆς οἰκίας ! 

1160 τριχοῤῥυεῖτον, οὐδέν ἐστον, τὼ λόφω. 
οὐκ ἂν πριαίμη οὐδ᾽ ἂν ἰσχάδος μιᾶς. 

ΘΩ. τί δαὶ δεκάμνῳ τῷδε ϑώρακος κύτει 

1138, προϑ. δ᾽ ἐστιν ἄρδην ἐ- 
πώλεσάς με τὴν εἰρήνην προξενή-- 
σας. φαίνεται δὲ καὶ οὗτος καὶ ἄλ- 
λοι πολλοὶ τὸ προϑέλυμνον ἀντὶ 
τοῦ πρόῤῥιζον ἀκούειν. καὶ παρ᾽ 
Ὁμήρῳ (1. 9, 541.) πολλὰ δ᾽ ὅ- 
γ8 προϑέλυμνα (χαμαὶ βάλε 
δένδρεα μακρά). ᾿Αρίσταρχος 
δὲ τὸ συνεχὲς καὶ ἄλλο ἐπ᾽ ἄλλῳ 
δηλοῦσϑαί φησι" φράξαντες ὃ ὅ- 
ρυ δουρὶ, [καὶ σάκος σάκεϊ 
προϑελύμνῳ (Ι, 15,.130.). καὶ 
σάκος ϑέτο τετραϑέλυμνον 
(Οἀγ55. 22, 119.), τουτέστι τέσσα- 
ρας ἐπ᾽ ἀλλήλων ἔχον τρύζορ, (ἢ 
- 8. οἵ. ϑοβηθί θυ Ιοχ. συ, ἢ. ν. 

1139. λοφᾷς. λόφους πολλοὺς 
ἔχεις ἐν πράσει. ὄνομα δὲ πεποίη- 
κε νοσήματος, ὡς λέγομέν τινα ὑ- 

δεριᾷν σπληνιᾷν, χαλαξᾷν. (λιϑε- 
ν ἀαάϊαϊε Β6.) σημαίνει δὲ τὸ 
πλῆϑος ἔχειν λόφων. 8. 

1142, καταῦ ὦ, ροπαπι; ξοἴναπι. 
1143. αἶσχ. ἐλάμοτον γάρ ἐστιν 

δ᾽ μέλλω δοῦναι ,τίμημα. 8. 
1144. τὸ σφήκωμα. τόπος τῆς 

περικεφαλαίας, ὅπου τὰ πτερὰ δέ- 
δέεται. ---- ὃς 

1150. τριχ: οἷον, οὐκ ἐπιμελῶς 
συνδεδεμένοι εἰσίν. ὑπὸ τοῦ χρόνου 
γὰρ ἐσάπησαν; καὶ αἱ τρίχες τῶν 
ἵππων αἱ ἐν τοῖς λόφοις ῥέουσιν. 8. 

1152: θώρακος κύτει. περι- 
φραστικῶς εἶπεν ἀντὶ τοῦ ϑώρακα. 
-π-- 8. εῖς ἀνδρεῖον κύτος αἰχὶξ ϑορῇ. 
Τύδοῖ, 12.. τρίποδος, λέβητος Ἐλιτ. 
5ῈΡΡ]. 1155. , Ογο], 898. οἰο. νἱῇ, 
δησοῖ, δα, ϑορΡῃ. ΤῚΝ 

ΘΟ 
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ἐνημμένῳ κάλλιστα χρήσομαι τάλας; 
Ω 3 4 , ᾿ 

οὗτος μὲν οὐ μή δοι ποιήσει ζημίαν, 

ἀλλ᾽ αἷρέ μοι τοῦτόν γε τῆς ἰσωνίας" 
ΕῚ -» ’ 2 3. 1 ΄ γ 

ἐναποπατεῖν γὰρ ἐστ ἐπιτήδειος πάνυ... 

ΠΡ 

παῦσαί μ᾽ ὑβρίζων τοῖς ἐμοῖσι χρήμασι. 
ὡδὶ, παραϑέντι τρεῖς λίϑους. οὐ δεξιῶς; 

Θίζ. ποίᾳ δ᾽ ἀποψήσει ποτ᾽, ὦ ᾿μαϑέστατε; 
1160 ΤΡ. τηδὶ, διεὶς τὴν χεῖρα διὰ τῆς ϑαλαμίας, 

καὶ τῇδ᾽. 
ΘΩ. 
ἜΡ. 

ΣΝ; 3 - »"Ὕ ᾿ 

ἄμ ἀμφοῖν δὴτ; 
ἔγωγε νὴ Δία, 

δ“ , φι ΟΣ τὸ , , “- 7 
ἵνα μὴ γ ἁλῶ τρυπημὰ κλέπτων τῆς νεῶς. 

οἴει γὰρ ἂν 
Ε 2. ἔπειτ᾽ ἐπὶ δεκάμνῳ χεσεῖ καϑήμενος ; 
ΤΡ. ἔγωγε, νὴ 41, ὦ ᾿᾽πίτριπτ᾽- 

1165 

1158. ἐν. συντεθειμένῳ, ἐῤδαμ- 
μένῳ. --- ὃ. ἐν. ἃΡ ἐνάπτομαι, 1πι- 
ἄμο. ντἀθίιγ διιΐθιι Ἰουϊοᾶθ βιροῖ- 
παισί, δι ἰηἴὰ5 κα ραιιοίπηι 
ξα 5:6 ΟΟΥ 1. 

1165. ὕσες ᾿ἀ Ἔγ. 5. τὴ 5 Κι 
τῆς ἴσης τιμῆς. --- ϑὅ. Ῥῃοῖ. ρΡ. 89. 
ἰσωνία  ἰσοτιμία. ΨοΥ ΙΓ : ἀα τπῖ- 
λὶ ἐατα (Του σ}) δοάϊθπι ργϑίϊο, 480 
ἐἰδι φοπδεἑ εν -- Β. 

1156. ἐναπ. -- πάνυ. δηλονό- 
τι οὐκ ἔστιν ἁλυσιδωτὸς, αλλ ὃ 
λεγόμενος στατός. εἰκάζει, γὰρ αὐ- 
τὸν λασάνῳ ορϑώς σταῦέντι. ὃ. 

νίαα Κῦρκη Πρυαπη ἔχονογ (ας 
Κηϊορϑδιίσόσοπ ἀὁγ Οτ. ῬΌ. 95. ξεαᾳ. 

1157. χρήματα 5τηΐ Ορ65 6]18 :; 
δᾶ, 4186 ροβδία οἵ. ψι]σὸ νϑυι τοῦ 
πιθγεθς. Β. 

1158. τρεῖς λίϑου ς. καὶ γὰρ 
παροιμία τρεῖς εἶσιν ἱκανοὶ 
πρωκτὸν ἐκμάξαι λίϑοι. τὶξ 
νὲς δὲ προστιϑέασι καὶ τοῦτο ὡς 
φασιν, ἂν ὦσι τραχεῖς, ἂν δὲ 
λεῖοι, τέτταρες. -- 8. οἵ. ΡῚ. 
818. 

1159. ποίᾳ δ᾽ ἀπ. ποίου μέ- 
ρους (8 4τι8 ρατίθ Ἰοτἰςϑοὶ τὸν ἐἴσ λοι 
χτὸν ἀπομάξασϑαι δυνήσῃ; 8 

1160. δεὰ τῆς ϑαλ. διὰ τῆς ἐκ- 
βολῆς τῆς χειρὸς τῆς ἐν τῷ ϑώύρακι 
(Ρ6Υ δρϑυϊζιγδαηι ἸΟΥΤΟ86 δα Ἰπσθυθ- 
ἀ85 πιδηι5) τὴν αὐτοῦ χεῖρα καϑῆκε. 

τὸν πρωκτὸν ἀποδόσϑαι με χιλίων δραχμῶν; 

ϑαλαμιὸὲ δὲ εἴρηται διὰ τὸ ἐοιπέναι 
νεὼς τρυπή! ματι" πυρίως γὰρ ἡ κα- 
τω τῆς νεῶς τοὠγλη ϑαλαμία (ἴὰ- 
1611, ὁπὴ, ἕογαμηθη,) λέγεται, 8. οἵ, 
δημποῖ. δὰ Βι8ῃ. 1018. 

1161. ἅμ᾽ ἀμφ. πέγαφιθο πιαχερ 
(ἴδ ο168) 2 

1162. ἕνα μή γ᾽ ἁλῶ. τοῦτό 
φησιν εἰς τοὺς τριηράρχους, ὅτι 
ἀπέφραττόν ταν τρύπηματα, ἐνὰ 

τὸν μισϑὸν τὸν ψναυτῶν κερδαίνοιυ- 
εν" ἐκ δὲ τῆς ὄψεως τῶν τρυπη- 
μάτων μὴ ἐλέγχωνται. γελοίως οὖν 

ἀμφοτέραις ταῖς χερσί φησιν ἀπο- 
ψῆσαι τον πρωκτὸν, ἵνα μὴ ὡς 

τριήραρχοι, κρύπτων τρῆμα τῆς νξ- 
ὡς ἁλῶ. ἠναγκάζοντο γὰρ οἱ ναύ- 
χλήροι, “τοσούτους ναύτας μισϑοῦ- 
σϑαι, ὅσα εἶχε τρυπήματα τριήρης. 
ἔπειτα οἱ τριήραρχοι λαμβάνοντες 
τὸν μισϑὸν τοῦ πληρώματος ἀπέ- 
φρασσον τὰ τρυπήματα τῶν ἕρε- 
τμῶν. ἵνα μὴ ἐλέγχωνται κλέπτον - 
τες ἐρέτας ἐκ τοῦ τὰς ϑαλαμίαξς 
εἶναι κενᾶς. 

1168. ἐπὶ κ δον ἐμ ῳ:, ἐπ νᾶϑ6, 
φιοα ἀδοθσι τπῖτιῖ 5 νοπαἑξα. ΤΕΘΡΟῚ- 
αοὐ ΤΥ ϑϑθιιβ, 58 ΠΟ ΤΠ ΟΥ5 νΘη- 
αἸταγιπι 6556 Ροαΐϊσοιι διπι, γὰἃ- 
Ἰϑπῦ διιΐθπι 10 πιΐπδθ 1000 αἀγϑοῖ- 
Τλ85., τιὖὖὸ ποΐπὶ Θϑῖ, 

1164. ἐπίτριπτε. 
7: 

ὍΣ, ῬΠεξ. 



ΕΙΡΉΝΗ. 

ἴϑι δὴ ̓ ξένεγκε τἀργύριον. 

597 

- 

ἀλλ᾽, ὦ ᾽γαϑὲ, 
" » 9 

ϑλίβει τὸν ὄῤδον" ἀπόφερ᾽, οὐκ ὠνήσομαι. 

ΣΑ. τί δ᾽ ἔγωγ᾽ ἔρὰ τῇ σάλπιγγι τῇδε χρήσομαι, 
«" μι Ι - 2 δῳω Ρ ᾽ “2 ’ 

ἣν ἐπριάμην δραχμῶν ποῦ ἑξήκοντ ἐγώ; 

1110 ἐὰν τὸ μόλυβδον ἐς τουτὶ τὸ κοῖλον ἐγχέας, 

ἔπειτ ἄνωϑεν ῥάβδον ἐνθεὶς ὑπόμαχρον, 

841 
Σ4. 
ΤΡ. 

οἴμοι, καταγελᾷς. 

γενήσεταί σοι τῶν καταχτῶν ποττάβων. 

ἀλλ᾽ ἕτερον παοαινέσον. 
τὸν μὲν μόλυβδον, ὥσπερ εἶπον, ἔγχεον" 

1175 ἐντευϑενὶ δὲ σπαρτίοις ἠοτημένην 
πλάστιγγα πρόσϑες, καὐτο σοι γενήσεται 

Α εκ. δα 3 -» -» ’ 

τὰ σῦκ᾽ ἐν ἀγρῷ τοῖς οἰκέταισιν ἱστάναι. 

ἌΡ ὦ δυσκάϑαρτε δαῖμον, ὥς μ ἀπώλεσας, 
Ο.9 9 ς [ 3 3 ᾿ - »" 

ὅτ᾽ ἀντέδωκά γ ἀντὶ τῶνδε μνᾶν ποτε. 

1180 
“ΠΕΣ 

1167. μιμεῖται τοὺς ἐπ᾿ ἀληϑείᾳ 
ἐνδυομένους τοὺς ϑώρακας. καὶ 
διὰ τὸ μὴ ὠνεῖσϑαι “3λίβειν λέγον- 
τας τὸν τράχηλον ἢ τοὺς ὥμους. 
τοιαῦτα δέ φασι β βουλόμενοι διακό- 
ψαι τὸ τίμημα. ὄῤῥος δέ ἐστιν ὃ 
ὑποκείμενος "τοῖς σφαιρώμασι τό- 
πος. δῆλον ὅτι, λαβὼν: τὸν ϑώρα- 
κα, ἐπεχάϑισεν αὐτῷ ὡς ἐν λασά- 
Ψψῳ- ἵνα μᾶλλον κινήσῃ γέλωτα, ϑ, 

1170. ἀντὶ τοῦ μολίβδῳ τὸν κώ- 
δωνα τῆς σάλπιγγος πληρώσας. τὸν 
κώδωνα δὲ τῆς σάλπ. συμβουλεύει 
αὐτῷ πωμάσαι μολίβδῳ, καὶ ἐν μέ- 
σῳ ἐνεῖναι ῥάβδον, ἵνα γένηται κα- 
τακτὸς ὁ κότταβος. ξύλον γὰρ αἰω- 
ρήσαντες ἐκ τοῦ μέσου, καϑάπερ 
πλάστιγγα, ἐξ ἑκατέρων μερῶν ἐξῆ- 
πτον ἐλλύχνια καὶ κυμβεῖα κοῖλα, 
καί τι ἀγγεῖον ἐτίϑεσαν ὕδατος πλή- 
θες. εἶτα καϑάπερ ἐπὶ τρυτάνης τὸ 
ἕτερον βαρύνοντες μέρος προΐζειν 
ἐποίουν, ὥστε πληροῦσϑαι τὰ ἐλ- 
λύχνια. (2 εἶτα τὸ ἕτερον πάλιν 
βαρύνοντες μέρος ἀνάγκην ἐποίουν 
ἀνεγειρομένῳ καὶ ἀναπηδώντι τῷ 
πεπληρωμένῳ ἐκ τῶν ,ἐλλυχνίων ἀ- 
ναπέμπειν τὸ ὕδωρ. ὑπέκειτο δὲ τὰ 

Ἁ - , [ ’ 3 " , 3 ’ 

καὶ νῦν τί δρασῶ; τίς γὰρ αὖτ ὠνὴησεται; 
Γ , ᾿  φχυ - " ΡΣ, 

πώλει βαδίζων αὐτὰ τοῖς Αἰγυπτίοις " 

πυμβεῖα τοῖς ἐλλυχνίοις, ὥστε εἷς 
ταῦτα πάλιν ἐμπίπτειν τὸ ὕδωρ᾽ 
καὶ ὃς τῶν πλειόνων ἐπιψαύση 
κυμβείων, ἐδόκει νικῶν. κατακτοὶ 
δὲ ἐκλήϑησαν ἀπὸ τοῦ κατάγειν καὶ 
αὖ πάλιν ἀνά "ειν τὸν κότταβον. πες 

8. Βα σ ἀφ τ ρ οηθ πη οοἴτδθιὶ κα- 
τακτοῦ να] 6 οὈβοιισαμπι 6556 4π6- 
ΥἾΤΌΥ Φασοθ 515. υἱῦ 1Ππ5 715.) 1. 1. 
δα 841, Ρᾶρ. 492., Ῥαμπίοαπθ πῖϑ- 
δὶ5 Ρεσερίοπα οθηβεῖ μδθο, {ιι86 
1ησαη ἴῃ δηποίαί!5 δὰ 1172.: 
ἐλέγοντο δέ τινες καταχτοὶ κύττα- 
βοι. ἦν δὲ λύχνιον ἀγόμενον (ἄνα- 
γόμενον) πάλιν τε συμπῖπτον, ὑ- 
ψηλὸν ἔχον τὸν μάνην καλούμενον. 
ἐφ᾽ ᾧ τὴν κυβαλλομένην ἐπιπεσεῖν 
πλάστιγγα, ἐντεῦϑεν δὲ ἐμπίπτειν 
εἰς λεκάνην ὑποκειμένην, πληγεῖς 
σαν τῷ ποττάβφῳ. "καί τις ἣν ἀκρι- 
βὴς εὐχέρεια τῆς βολῆς. οἵ. Οτοά- 
ἄθοῖς. 1.1, 4 341. ΡΡ. 214. 5644. 

117 76. καῦτό. καὶ αὐτὸ, ἢ. καὶ 
κατ᾽ αὐτὸ, εἴ ρὲγ ἦσο, 5ῖνβ ἤἄος 
γποάο. --- «γεν. ἐϊοοῖ τε. 

1118. ὦ δυσκ. δαῖμον, ὁ ἐπι- 
Ρίασαιο ἀαοπιοτι. ΒΘ. Ἐουίαπαπι δα- 
νούβϑπι 116} 1161, 
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ἔόστιν γὰρ ἐπιτήδειοι “συρμαίαν μετρεῖν. 
40. 

ἽΡ.: 

ΚΡ. 

118 
ἼΡ' 

οἴμ᾽, ῶ πφανοποί;, ὡς ἀϑλίως πεπράγαμεν 
οὗτος μὲν οὐ πέπονθεν οὐδέν. 

ἀλλὰ τί 
"2 ι » δ 

ἔτ᾽ ἐστὶ τοῖσι χράνεσιν ὅ τι τις χρήσεται; 
ἐὰν τοιαυτασὶ μάϑῃ λαβὰς ποιεῖν, 

, -» 

ἄμεινον ἢ νῦν αὐτ᾽ ἀποδώσεται πολύ. 
ἜΞΡ. 

ὝΈΕ. 

ΧΦ Ν 53 “ 

ἀπίωμεν. ὦ δορυξέ. 

μηδαμῶς γ᾽, ἐπεὶ 
“ δον Χ ᾿ “ 2 3 ’ 

τουτῷ γ ἐγὼ τὰ δόρατα ταῦτ᾽ ὠνήσομαι. 
1190270. πόσον δίδως δῆτ᾽ ; 

ἘΡ. εἰ διαπρισϑεῖεν δίχα, 
[4 3 κοι ῬἝΘτυ - »" 

λάβοιμ ἂν αὖτ ἐς χάρακας, ἑκατὸν τῆς δραχμῆς 
4Ο. 

ΠΡ 

, ΄ »" 5 » 

ὑβροιζόμεϑα. χωρῶμεν, ὦ ᾽τᾶν, ἐκποδών. 
᾿ χ 3 τ κ 3 

νὴ τὸν 41, ὡς τὰ παιδία γ᾽ ἤδη ᾿ξέρχεται 
9 ΄ -" »" 

οὐρησόμενα τὰ τῶν ἐπικλήτων δεῦρ᾽, ἵνα 
[2 2 

οαττ 1195 
2 ͵ -" 

ἄσεταν προαναβαληταί μοι δοκεῖ. 
3 95 ὦ » - - Ὁ ᾽ 

αλλ ὁ τι περ ᾷδειν ἐπινοεῖς, ὦ παιδίον, 
“- - ᾿ ν -» 

αὐτοῦ παρ ἐμὲ στὼν πρότερον ἀναβαλοῦ '᾽νϑαδί. 
ὙΠῸ. 

ἘΓΡ, 

1182. συρμ. μετρεῖν. -- φαί- 
Ψονται τοῦ χυλοῦ τῆς συρμαίας πί- 
νεῖν οἱ Αἰγύπτιοι πρὸς διάῤῥοιαν, 
ὡς “ίδυμος. ( 50: --ι διάῤῥοι- 
αν. ὡς “ίδυμος., ἁλμαία εἰς.) (ἀλ- 

λως.) ἁλμαία. (2 ἐκ δαφανίδων 4ἰ- 
γυπτιαπὴ πρὸς κάϑαρσιν ἐπιτήδειος. 
ὅι. οἷς ΒΟΒΠΘΙΔΘΥ, 16 Χ. σύ ν. συρμαία, 
ὙΥ βββοιτης. δα Πεγοαοί. ὁ, 195. βἴα, 

1186. λ αβάς. ὥτάρια τοῖς πκοά- 
Ψεσιν. ἵνα γένωνται κάδοι. δείκνυ- 
σι δὲ τὰ ὦτα αὐτοῦ,, καὶ ἔστι παρε- 
πιγραφή. 8. 

1189. ᾿Δἀττικῶς εἶπε τούτῳ ὧν. 
ἀντὶ τοῦ παρὰ τούτου ὧν. 8. 

1191. χά ρ. Ραϊοβ, τἱάϊοαβ. νὰ] 
Ῥϑαδιηθηΐα, ααῖθιι5 δα] ἔα ν1}15. 
Ἕπρ ἘΠ Ὅὐτ: 

1198. οἵ. δηυποῖ, δα 1089. 
1194. οὐρ. πιϊοξιχίγ), δηϊθααδηι 

σαηδϑηΐ. ν6] ῬΥδ6 {Ππιοῦθ., 6 σδη- 
ἔπι5. 5101 Ρϑυιηὶ εποσοράδξ, ν6] Ρο- 
ἢμπ5. 78πὶ 'ρδὶ σιιοχιιθ δρροῖϊ, αἵ 
Ῥαΐζ68. 

Νῦν αὐὖϑ' ὁπλοτέρων ἀνδρῶν ἀρχώμεϑα... 
παῦσαι Ποχ. ΠΟΙ. 

1195. ἅττ᾽ ἄσ. τὸ ἑξῆς" δοκεῖ 
δέ μοι ἵνα δεῦρο προοιμιάσηταί τι- 
νὰ μέλη σαι καὶ προμελετῆσαι. 5, 
γϑἔθυθη αἸΐηι Ἰβίειν δεῦρο δα ἐξέρχε- 
ται. υὖ το Β. 

1198. οὐδὲν. ἀστειότερον τῆς εὑ- 
ρέσεως. δύο γὰρ δῆϑεν ἵστησι παι- 
δία ᾷδοντα, ἵνα ἀφορμὴν σχῇ τοῖς 
πατράσιν αὐτῶν ὀνειδίσαι, καὶ δὲ α- 
βαλεῖν τὸν μὲν. ὡς φιλοπόλεμον ὄν- 
τα; τὸν δὲ ὡς ̓ ῥίψασπιν. πρῶτον 
οὖν πεποίηκε τὸ τοῦ φιλοπολέμου 
δον παιδίον; χαὶ θέασαι ὡς πρόσ- 
φορὰ αὐτῷ περιέϑηκε πράγματα. 
(σθμδυλβ., 411 ἔογἕθ Θχοτἶβεθ ν]- 
αἀοἴαῦ ΟΠ ο Ἰαδίδ6.) ἀρχὴ δὲ τῶν 
᾿Ἐπιγόνων ᾿ἀντιμάχου. 8. τποποξ 
ΒΓ., ποῖ ΑὨΕΙἸΠΊΘΟἾΙ 6556 ΡΘΥΒΙΡ ουΣ 
σδΥπιθπα δρίσαπι 46 Ερὶροηΐβ, 564 
ἩΟΠΊΕΥ͂Ϊ ; οοτίθ δρ. {ϊϊὰπι, 41|18-- 
4π15 ἔξ], αιΐ βουῖρϑιῦ Οθυΐϑπηθπ 
Ἡομιοτὶ οἱ Ηβθεϊοάϊ, αποᾶ παρ ϑίυσ 
πίθου ορετᾶ Ηεβιοᾶθα. πιϑηαιδπι 
τ 16 αυΐάθηι ἰ4 ρτὸ οσοχίο δἤϊτ- 
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ς ᾿ τ ι “3 “" , 

ὁπλοτέρους δον, χαὶ ταῦτ΄, ὦ τρισκακύδαιμον, 

1900 
12. 

εἰρήνης οὔσης" ἀμαϑές γ᾽ εἶ καὶ κατάρατον- 
Οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 
σύν ῥ᾽ ἔβαλον ῥινούς τε καὶ ἀσπίδας ὁμ- 

ἘΡ. 

1.4. 

φαλοέσδας. 

ἀσπίδας; οὐ παύσει μεμνημένος ἀσπίδας ἡμῖν; 
Ἐνϑάδ᾽ ἅμ᾽ οἰμωγή τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν 

ἀνδρῶν. 

1905 ΤΡ. ἀνδρῶν οἰμωγή; κλαύσει νὴ τὸν Διόνυσον, 
οἰμωγὰς δον, καὶ ταύτας ὀμφαλοέσσας. 

ΤΙ, 4. ἀλλὰ τί δῆτ᾽ ἄδω; σὺ γὰρ εἰπέ μοι, οἵστισι χαίρεις. 
ΤΡ. Ὡς οἷ μὲν δαίνυντο βοῶν κρέα, καὶ τὰ τοι- 

αυτί" 

"ἄριστον προτίϑεντο καὶ ἅτϑ᾽ ἥδιστα πάσασϑαι. 

τ:φοι0Πι. (“Ὡς οἵ μὲν δαίνυντο βοῶν κρέα, καὐχένας 
ἵππων 

ἔκλυον ἱδρώοντας, ἐπεὶ πολέμου ἐκόρε- 

ἜΡ', 

σῦεν. 

εἶεν, ἐκόρεσϑεν τοῦ πολέμου, κάτ᾽ ἤσϑιον, 
᾽ , ῇ 

ταῦτ᾽ ἀδε, ταῦϑ'᾽, ὡς ἤσϑιον κεχορημένοι. 
Π. 4. 

ἼῬ. 

δὲ, βθᾶ ποπη1}}}15 118 νἹ ΛΕΥῚ αἱξ, 
φασὶ γάρ τινες καὶ ταῦτα Ὁμήρου 
εἶναι. ἸορίτιΥ δυΐοπι 1091: Νῦν 
αὖϑ᾽ ὁπλοτέρων ἀρχώμεϑα, 
Μοῦσαι, οἵην βου ροπάιη 51}, 
βθοπηά πηι ΑΥΒΙΟΡΉΘΠΘΠΊ, ΠΙΙΠΊΘΥΟ 
Ἰηΐοστο, ΝΥ. α. ὁπλ. ἀνδρῶν ἀ.. Μ. 
σεΐθγηι γαοΐθ (ϊάθα ππο νοῦς 
τη ΒΥ. 80] αὐϊσαγτθ ν᾽ ἀθίγ Ὁ Απ- 
Ὠπιδοῖο ΟοἸορμοηΐο, «μι ρδιῖο 
ΒΘΥΪΟΥΘ ἰθηρουθ ἢοσιῖς δα Ππθπὶ 
νουρθητ5. 6111 Ῥεῖορ.; 56 6556 
Ὠδγγδῖ Β.. απ 80 πος Δ Ὠ ΕἸ Φα]ΟΥ ΘΙ 
4ιιθη ἄδη ἀἰδιϊηριιαηῦ Αὐτἰτιδοτιπι 
οίαπι, ἀθ αιιο ν᾽, Ἐδρυῖο. οἱ 
Ἠδυ]εβ5. Β15]. ουὺ. 2. ρΡ. 104. Ξ6χα. 
αἴὰς γὰ5 Πᾶθο βθβθ βαρεῖ, {Ππὰ 
ἀμ ἴτιπι ἤθ ἢ 6ϑξ, ν θύει 6556 ροῦ- 

ἴδ6. Δ]1ΟυἾτι5. δη Ἰ 4 βϑἰ αν, --- ὁ - 
πλοτ. παρὰ τὸ ὕπλον παίζει. 8. 

1201. Ξἰπη]Ἕου οι. 1], 4, 446. 
εἴ ὃ, 60. οἱ δ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἐς γώ- 

Θωρήσσοντ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα πεπαυμένοι. 
ἄσμενο:, οἶμαι. 

ρον ἕνα ξυνιόντες ἵκοντο, 
Σύν ῥ᾽ ἔβαλον δινοὺς, συν 
δ᾽ ἔγχεα καὶ μένε᾽ ἀνδρῶν 
Χαλκεοϑωρήκων" ἀτὰρ ἀσ- 
πίδες ὀμφαλόεσσαι Ἔπληντ᾽ 
ἀλλήλησι, πολὺς δ᾽ ὀρυμα- 
γδὸς ὀρώρει. δῃποῖαν]ξ ΠΥ. 

1208. οἰΐαπι μαθο οΧ ν8 7115 Ἰοοΐβ 
γοΥθίσφιθ Ηομιθυῖοῖβ οοπιροβίία 65- 
88 πιομιῖς Β. τὰ τοιασντὶ. 4ὰᾶ6 
ἀϊοξιγιι5. οβῖ. 

1911. ἔκλυον. ἀπέλυον. ἐξέλυ- 
ον. 8. 

1914. Θωρ. ἀντὶ τοῦ ἔπινον, 
παρὰ τὸ εἰς τὸν ϑώρακα (1Ώ16}], 

οοτρου!Ξ) πέμπειν τὸν οἶνον. 8. Ἄώ- 
ρήσσεσϑαι εἴ ἐπογαςοόπι ἱπιάμεγθ 51- 
σιυποαδέ, οἱ ἡιοῦγίαγί, ῬΥΟΡΊΘΥ ἅ1π- 
Ὀἰσυϊταίθμι νϑυθὶ ϑώραξ, Βτ.: ,Εχ 
μᾶς δι σαϊταῖθ ,κΚ Ἰμα1 Ὁ ),. τ Ρθί1-- 
ἔτι5 δϑὲ Ἰερίατι5 Ἰοσβ ἴπ 40},1185., 
αὶ, ἀαστι ΤιΘτπδ οι ιι5 5101] τποτὰ- 
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1915Π.4.Πύρφγων δ᾽ ἐξεχέοντο, 

ΤΡ. κάκιστ᾽ ἀπόλοιο, παιδάριον, αὐταῖς μάχαις" 

ΤΟΦΑΝΟΥΣ 

βοὴ δ᾽ ἄσβεστος 
ὀρώρει. 

ὙΥΤΕΓῚ 

οὐδὲν γὼρ ἄδεις πλὴν ἀπο ϑαῃ τοῦ καί ποτ᾽ εἶ; 

υἱὸς Δαμάχου. 

8047. Δ. ἐγώ; 
Ἴ:Ρ. σὺ μέντοι, νὴ «1. 

1. 4. 

ΤΡ. αἰβοῖ! 
1220 ἢ γὰρ ἐγὼ ϑαύμαξον ἀκούων, εἰ σὺ μὴ εἴης πιοκ. πεῖ. 

ἀνδρὸς βουλομάχου καὶ χλαυσιμάχου τινὸς υἷός. 
ἄπεῤῥε, καὶ τοῖς λογχοφόροισιν ὧδ᾽ ἰόν. Χεν τ: 

ποῦ μοι τὸ τοῦ Κλεωνύμου ᾿στὶ παιδίον ; 
ἄσον, πρὶν εἰσιέναι. τι" 

1295 οὐ πράγματ᾽ ἄσει" 
11.8. 

ἔντος ἀμώμητον ΟΣ 

δῖα ΘΟ ΟΥΥΪ Τιι58Ἰδ5οῖ αἰχββαῖαθα : 
ἐν τῷδε πρὸς τοὺς πολεμίους ϑω- 
φήξομαι, ΠΟΙ ΠΣ. 1)᾽οαθορο 5 5ἷ- 
ὈῚ ἀαΥῚ Ἰαρϑὶ δἴτηπθ: ἐν τῷδε πρὸς 
τοὺς ξυμπότας ϑωρήξομαι. Ηἷς νο- 
ΤῸ Ρι6Υ σὰὰπὶ Οἰχίββαί, πουοὰβ ἴα-: 
οἷο βαάθμηάὶϊ ἔπ 6 (πεπαυμέφους) ἅἍγω- 
ρήξασϑαι, ᾿πὶο] στὶς ΨΎΥΘ.» ᾿ιᾶ]0- 
ΤΙΡτι5 ΘῸ5 5656 ῬοοΙΠς αν] 556, 
Ἰάθοσχιιθ δα αϊὶ: ἄσμενοι, οἶμαι." 

1216. αὐτ. μάχαις. σὺν αὖτ. 
μιάχ. ; : 

1217. τοῦ -- εἶ; νη Ρασίϊοιι- 
86 καὶ ἴϊᾷ τι ογροβίϊαθ, ἂὐ γϑβαὶ 
Ροϑβϑὶϊ ρχαρίεγθα,, 1ἰΠ]πιδίγανε οορίο- 
586 Ῥογϑβοῃ. δα Επτὶρ. ῬΒορη. 1979. 
Β, 

1921. νὶ οἰνπιοϊοσίαθ τάν βου- 
λόμαχος [2 λάμαχος: Ὥϑπὶ λῇς 65 
βούλει, υἱδ. κλαυσίμαχον δαΐθπι 
Τιαυιδοθτπι νοσαΐ, αιιαϑὶ Ἐδέτισιιπι, 
{18 Ἶδπα ΒΘ] Πρ θτᾶτο Ὡ ΟἿ Ῥοβϑὶϊ, 
ἡμέρα γὰρ ἐξέλαμψεν δε μισολά- 
μάγος, ἴῃ: δα α ν. 804. δό. 

1995. οὐ πρ. ἄσειε αἰκὶξ Ἰοοο 
ἱποχρθοίαῖο. τιδι Γαΐ δϑὲ πραάγμα- 
τὰ παφέχξιν, πιοίδοέίαπι ὀαλέδογο. 
γοϑβ.: Νίολε ἨδηΔΕῚ οὐδέ αἰ. 

σὺ γὰρ εὖ οἵδ᾽ ὅτι 
σώφρονος γὰρ εἶ πατρός. 

᾿σπίδι μὲν Σαΐων τις ἀγάλλεται, ἣν παρὰ 
ϑάμνῳ, Ποχ. Πεοι. 

κάλλιπον οὐκ ἐθέλων. 

Βομῖ, 6]6ς. 

1296. αἀἱδιϊομο. δὲ Ασομ] ἢ], 
4ποα οχῖαὶ ἂρ. ϑέσα)., Ρίαξ., ϑ6χι: 
Εππιρῖτ. τ8186 ναϊρὸ Ἰδρίταν. ἐντὸς, 
τη 118 ΠῚ 5] Δανθυθίμηι οϑϑϑὲ. ϑουὶ- 
ὈῚ ἀδθιιῖῦ ἔντος, φιιοα ποπηθη 51η- 
ΘΌΪΑΥΙ ρϑύιπι τ|51 ΔΕ π|Πὶ ῬΙΌΓΑ] 
ἕντεα ἃρ. «ιιοϑνὶβ ροδίββ ἔγθαιιθῃϑ. 
Β;.. 1ὰ Ἀθίβκπιθ χποαιιθ δηϊμαά- 
νουὶϊο, , Νοΐαμα δὲ, Ασομ 
ἴῃ Ρασπα σοηΐγα ϑαΐοβ, ΤΒγδοῖαθ 
ϑεμίθηι, 14 ρουρθίγαββθ, αιοὰ 1ῃ 
ΕἸθαῖα 818 βδὲῖϊβ ἐθϑίϑιασ (ἢ, ὁ 
ΟἸΥρθιιτα 80] 6 ο1556.) Εὰ ΕἾ. Οἶτ. νἱ- 
χὶξ ΔΥΟΪ]., ροδία σοὶ ρθυυσπιιθ, 
ἃ οἰγπιρίαδδ 16..88..95:. συοά , 
1οἤιρη5. σοι σΎπῖΐ Δ 15 μΐα Οἢγ. 
παϊ. 715. οἱ 619. Θ}ι5 τ] 4188 ορίϊ- 
186 Θατάῖ: ΤΙ οἸΔὰ5 Δρ5, 1812. 

228. πόσϑων. ὑποκοριξόμενοι 
οὕτως ἔλεγον τὰ παιδία. -- 8. ἃ 
πόοϑη, ῬΓΑΘριυεϊππη, Ρθμῖς. ῬΠο- 
τἰιβ, ἃ Βυ. Ιαϊιάαϊιιθ, ρ. 929, θᾶ. 
Ἠξετμπι. : πόσϑων κυρίως ([οτί, ἀκύ- 
φώς, ὅπ} ργίθ}) λέγεται παιδάριον. 
οὕτω γὰρ ὑποκοριζόμενοι ἔλεγον , 
ἀπὸ τοῦ αἰδοίου εἰο. 
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ΤΡ. εἶπέ μοι, ὦ πόσϑων, εἰς τὸν σαυτοῦ πατέρ᾽ ἄδεις; 

Π.Β. Ψυχὴν δ᾽ ἐξεσάωσα..- 

ΕΝ 

1950 ἀλλ᾽ εἰσίωμεν" 
ὅτι ταῦϑ', ὅσ᾽ 
οὐ μὴ ᾿πιλάϑῃ 

εὖ γὰρ οἶδ᾽ ἐγὼ σαφῶς, 
ἦσας ἄρτι περὶ τῆς ἀσπίδος, 
πότ᾽, ὧν ἐκείνου τοῦ πατρούς. 

Ποχ. δου. 

κατησχυνας δὲ τοκήων. 
1, να 

ὑμῶν τὸ λοιπὸν ἔργον ἤδη ᾽νταῦϑα τῶν μενόντων 
ΠΣ 

φλᾷν ταῦτα πάντα καὶ σποδεῖν, καὶ μὴ κενὰς παρ- 
ἕλκειν, 

1.395 ἀλλ᾽ ἀνδρικῶς ἐμβάλλετον, ι. 4. 

χαὶ σμώχετ᾽ ἀμφοῖν ταῖν γνάϑοιν" οὐδὲν γὰρ, ὦ 
πόνηροι, ἤν σ᾽ 

δ λευκῶν ὀδόντων ἔργον ἔστ᾽, ἣν μή τι καὶ μασώνται. 

ΧΟ. ἡμῖν μελήσει ταῦτά γ᾽" εὖ ποιεῖς δὲ καὶ σὺ φρά- 
ξων. ἀντ. 

ἀλλ᾽, ὦ πρὸ τοῦ πεινῶντες, ἐμβάλλεσϑε τῶν λαγώων, 
ὡς οὐχὶ πᾶσαν ἡμέραν : 
πλακοῦσιν ἐστὶν ἐντυχεῖν πλανωμένοις ἐρήμοις. 

δ πρὸς ταῦτα βρύχετ᾽, ἢ τάχ ὑμῖν φημὶ μεταμελήσειν. 

1934, φλᾷν ἄδ 65 οὐΐαπι Ῥ]ι, 
689. κἀγὼ τύτ᾽ ἤδη τῆς ἀϑάρης πολ- 
λὴν ἔφλων. ΝΡ. 1380. {{146τ 71 - 
Χὶς  φλᾷν εἰ σποδεῖν, Ξε ποὴ ἐδ 
6βι1, χάπειτ᾽ ἔφλα μὲ κἀσπόδει. Β6- 
ῬΠοΐῖ,, τηοπθπΐθ Β.: φλᾷν, μα- 
λάττειν, ἀναμαλάττειν. σποδεῖν τὶ- 
αἴοι]ς ἀϊοίιιηι νἱάδίιγ Ρ. παίειν, 
σοποίάοτο ἀθαιῖθιι5, ἢ. 6. σομληλῖ-- 
ὨΏΘΥΘ. 

1284. χενὰς κύλικας, αιιοηιαά- 
πιοάιιπι, ἀπηοΐαηΐα Βο., Απιΐρ]α- 
Π65 δρ. Αἴμθη. 10. Ὁ. 446. πῖϑιε, 

κα ΓῚ - ᾿ . 9 οὖν, ὦ ἑταῖρε, καὶ μὴ μεστὰς ἀεὶ 
ἕλκωμεν. παρὰ ἴὰι παρέλκειν νἱτΠππὰ 
ΒΟΙΠΟΙΪ5 δσηϊποαι, υὖ τὰ Π1Π1] 
ΕΠ οἰ δῖιγ,, 1πδηϊθ5. οἷ]. ρόοσι]ῖ8, 
Ὡδπὶ ἕλκειν οἰΐδηχ ἢ. 1. δϑὺ δέδογο, 
τι Ραβϑίη. 

1296. σμώχετε ϑιυιϊά, Π. ν,, Βιᾶν. 
σμόχετε Ῥτο βοΐθπι. οἹΐηι Ἰθρθρα- 
ἴὰν σμήχετε, 564 Υϑοΐθ, ηἱἶδὶ 18]]ΟΥ, 

ΑΒΙΒΘΤΟΡΗΛΑΝΕΒ Ϊ, 

Βύ. οἵ ἃ οο οαϊΐογθβς σμώχετε. 
ΘΠ Π6Ρ. ΕἾΥΠπι. Ρ. 674. νϑύριπι 
σμώχω, πιαπαάοπαὶ 515 1 Ποδιο τ 6 
ἰιδαγραίαμπι, 8 μόω, 1. 6. μάω, 
μάσσω, ἀεοτῖναϊ, Ῥποῖ, εἴ δ ΞΎ Η. 
Ἰη!ουρτοίδηλαν μετὰ σπουδῆς ἔνερ- 
γεῖν. ΑἸ1Δ5 δὲ αὐδθσθγθ, ἐθγοσαο 
ῬΡώτβαγο Β. πόνηροε; Ἰαβοτῖίο- 
δὶ, δϑυιπιηοϑβὶ. οὗ. 263., 8578. οἷο. 

1937. ἔργον ἔστ᾽, ορι5 ε5ὲ, 
μδι5 ο5ὲ. οἵ. Ρ]Ϊυΐ. 1150, 

1941. πλαν. ἐρ- ὑμῖν. ΕἸ. ΟἸγ.: 
σιαπι τος ἰΐοοὶ ἐοίος αἰε5 ἔχμὶ ρία-- 
οοχιεῖς ἀμοίδις ἀοδογία ρογναραπέθδ. 
ἀδϑογίριίο μδθο δϑὲ νἱΐαθ δϑουΐοοα- 
ΤΙΠΊ. 

1949, βρύκειν εβὲ λάβρως ἐ- 
σϑίειν. Ἡἱρροπαχ: καὶ λάγως κατα- 
βούκων. ΤΊ. Ολ». οἴ,» τγασπϑηῖθ Β6.») 
Ἐμιγὶρ. ΟΥγοὶ. 845. ΕπριΠι5 Οοπι. 
δΡ. Αἴπρη. 18. Ρ. 572. καὶ τῶν Ἐρε- 
ὧν ἀπέβρυκον αἰσχρῶς. 
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εὐφημεῖν χρὴ καὶ τὴν νύμφην ξξω τινὰ δεῦρο πο- 
μίξειν, ἃς ἼΛΡΙΘΕΣ ἐπίῤῴ. 

δᾶδάς τε φέρειν, καὶ πάντα λεὼν ξυγχαίρειν, κώπι- 
ἽΝ κελεύειν, 

καὶ τὰ δκεύη πάλιν εἰς τὸν ἀγρὸν νυνὶ Ἔξ. πάντα 
αομίξενν 

ὀρχησαμένους καὶ δπείσαντας, καὶ Ὑπέρβολον ἐξε- 
λάσαντας " 

κπἀπευξαμένους τοῖσι ϑεοῖσιν 

διδόναι πλοῦτον τοῖς “Ἔλλησιν, 
κριϑάς τε ποιεῖν ἡμᾶς πολλὰς - 
πάντας ὁμοίως, οἶνόν τε πολὺν, 
σῦχά τε τρώγειν" ἃ. 
τάς τε γυναῖκας τίχτειν ἡμῖν" Ξ. 5 Ὲ 
καὶ τἀγαϑὰ πάνϑ'᾽, ὅσ᾽ ἀπωλέσαμεν, 
ξυλλέξασϑαι πάλιν ἐξ ἀρχῆς" 

λῆξαι δ᾽ αἴϑωνα σίδηρον. 
δεῦρ᾽, ὦ γύναι, εἰς ἀγρὸν, χὥώπως μετ ἐμοῦ κα- 

λὴ καλῶς κατακείδει. ἃ5.. Ὁ 100. 
ἃ ππᾶ. ἀ. ο. οἱ 5ϊπ|. "γ. στ. ἄ. 

101. ἃ πᾶ. ἃ; ᾿γ. 

δικαίως τἀγαϑὰ νῦν ἔχεις. ΤΣ 
μὴν, ᾿Ὑμέναίι,, ὦ , ἀντ. ἃ, 

1245 

τὶ, 6: 

1258 

3 

Ὑμὴν, “γμέναι, ὦ! 

ΧΟ. ὠὦ τρισμάκαρ, ὡς 

“Ῥαὴν, “Ὑμέναι ὦ: 

διιΐοπι 19260,, 1962., 1968.: 1971. δα- 
ΞΟΥΙρβίη5. ΤΎΥΘΘΘΙ ΠΟΠΘΗ, δὲ 
οομΐζγα ΟΠου νϑύβῖρυς 1966. εὲ 
1969., Θ6οιι5 δἴίᾳῃιαβ. δάμππς ξαοϊῃπὶ 
αεϑδὲ. σι ἱπδρίθ Οἤοσιι ἐδ ΠῚ 
ἀϊςσεγεὶ τρυγήσομεν αὐτὴν, Ορο- 

1944, δᾷδας, ἕασος πιρ 181658. 
1946, 46 Ηνρευθοῖο οἴ, 656. 

1256." αες ἘΪΟΡΕΐοα 6ξ56, Πθη1Ὸ 
ξδοῖ]θ ῃθσανουῖ, θᾶ μένεα 
4118] ἃ ἀδοθηξ οοπιοοαίαμι ατιᾶ 6 
εβῖ ἱταροβάϊαβ νοϊαὶ Ρδερϑίῃα πα- 
ρῳδία. τἴδιιπι ἀεθ θεοῦ Ῥυαρίοιιβ, 
51 ΘΊΧΟΡΙΠΆΒ5 ρῬτορίηδϑεβθί δι ΤΟΥ θ τις 
ἀποθτιβ γϑυβίθ α5 οοηβίαηξαϑβ, ερο- 
ἄτιπε τη 0, ΘἸυπῚ απι6 πολι 1 ἘΠ ΒΟ 51- 
ται δ σορ παγῖιπι, Ξθα τι 6 115 156 7- 
ἴα). ΘΟ ἐγ ἢ 166 4110 ἸΠΔ ΟῚ5 Υ] Ἰ σΌΤα 
ΕλΡ1» αἴσις 1π|ι51[8[8, 1560 Σ ΤΑΙ ΘῺ τε 

ταὶ ο ὁ Δ ἸΘΡΟΥ σαΥΘ Ἶ18, 60 πιᾶ- 
εἰς Αὐϊϑίορμδπθο. σοηργαπηῦ 1η56-- 
Ὦ1Ο. ΠἿΝΠ δὐΐθπι ἴῃ Π1566 Πιιιΐδ τπ 
ἃ. ΠΟΒΙ5 θϑῖ, πἴεὶ χιοα ἱππι  Π1ῈΟ Ὺ 
τϑρθῖϊξα γετθα Ὑμὴν ᾿Ὑμέναι ὦ ἀε- 
Ἰανιπιὰ5 1257. οἵ 1970. » ΨΘΙΞΙΒιι5 

Υ8η1, 1 70 8Π| ΠΕ]]Π01η1 Ἰρδὶ 7118 
Ξοῦ ΤΎνρϑθο 5ροῆβο, 4εὶ 'ἴρ5ο νεὺ- 
}»ο 1Π1|ο οἰ σεαμποδίτν: Π6 6 ΤῊ] Πτ5 1Π- 
ορίθ Τυυράθιβ Οἤοτο δοοϊαπηαταξ 
οἰχήσετε --- συκολογοῦντες, αι ΤΡ3 
586 Ἶ81π σφαϊοῖθ πδρτζαϊησι 51 οππῖ 
ἸΧΟΥΘ ἱπ ῬδΙΘΓῊῚ5 γαχῖθαε, οἵο. 
ΒΟΥ ΟἽ ΓαΥ ἀτῖο ατι8 ᾿γ μένα ὦ οου- 
{γα ἡπουεῖ ἴῃ μου βόπουθ. ἀθπί δ 
ἀδ νϑυβίβιιβ τρικώλυες, 4118165 5ιιπΐ 
1256.. 1958., 1964., 1966. αἱοξιι 
δα 757. 

! 

| 



Ἂ πὰ ΑἿΣ 

» 

ἘΠΈΕΡ ΝΗ, 408 

ΟΠ 4560 7Ρ. τί δράσομεν αὐτήν; ἰοὴν ἃ τα, ἃ. Ἀγ, στ. β΄. 
ΧΟ. τί δράσομεν αὐτήν ; 
ἜῬΡ. τρυγήσομεν αὐτήν. ἄντ. 
ΧΟ. τρυγήσομεν αὐτήν. 

ἀλλ ἀράμενοι φέρωμεν οἱ προτεταγμένοι τὸν νυμ- 
᾿ φίον, ὦ νδρες., ἃ5., 9 ἸΟἢ. ἃ πιὰ. 

ἃ. ο. οἱ 5. Ὁγ. στ. γ΄. 
1965 “γμὴν, “Ὑμέναι͵, ὦ! “Ὑμὴν, ᾿“Ὑμέναι᾽, ὦ! ἃ5., ὃ Ἰοῃ. 

ἃ πιὰ. 4. θγ. 

. οἰκήσετε γοῦν καλῶς, οὐ πράγματ᾽ ἔχοντες, ἀλλὰ 
συκολογοῦντες. ἄντ. γ΄. 

“γμὴν, ᾿“Ὑμέναϊ, ὦ! Ὑμὴν, “Ὑμέναι᾽, ὦ! 
ΤΡ. τοῦ μὲν μέγα καὶ παχὺ. τῆς δ᾽ ἡδὺ τὸ σύκαον. ἅδι» 

101. 8 τπᾶ. ἃ. 6. οἵ 51. "1. ἐπ. 

ΧΟ. φήσεις γ᾽, ὅταν ἐσϑίῃς, οἶνόν τε πίης πολύν. α5., 
᾿ 2 Ι0ῃ- ἃ τηᾶ, 4. ὁ. στ. 

1110 Ὑμὴν, ᾿Ὑμέναι᾽, ὦ! ἴοι. ἃ τπᾶ. ἄ. Ὀγ. 
ΤΡ. ὦ χαίρετε, χαίρετ᾽, ἄνδρες, κἂν ξυνέπησϑέ μοι, 

Ψ 

ἀντ. 
πλακχοῦντας ἔδεσϑε. 

1962. τρυγήσομεν {ι σιιταΐῖο ἀϊοί πὶ 1206. πράγματα; ἡποϊοδείας. 
δὲ ἴπ ογαίίομθ ΤΎΥσαθὶ,, πὶ ροΥ- 268. τοῦ, βροτιδὶ γ τῆς» ϑροτιδαθ. 
δοπα 1Ω1 6] Θ τεσ; Ῥτορτῖθ ἴα ΟΠο- πἰνίπδααθ σῦκον «πα}6 ἀἸοαυδ ἀρτυὶ- 
τὶ, Ὁ] τοβ, ὀπώρα, Ἰιαϊέαιια ποσ οο]αθ. πο εβὲ αἱ" Π0116 1:6] ]6οῖα, 
πΟΙλΪΩ6 οἰΐαπι 41101 ροξίδ. 1279. πλαΐ. οἔ, δ29. 
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Ζ ΠΣ ΕΣ ἘΣ ΡΟΣ. 

Ἡι λλησία ὑφέστηκεν ᾿ἡϑήνῃσιν ἐν τῷ φανερῷ, καϑ' ἣν 
πολεμοποιοῦντας τοὺς ῥήτορας, καὶ προφανῶς τὸν δῆμον 
ἐξάπτοντας ), Ζηικαιόπολίς τις τῶν αὐτουργῶν ἐξελέγχων 

παρεισάγεται. τούτου δὲ διά τινος ᾿Δμφιϑέου καλουμένου 
δπεισαμένου κατ᾽ ἰδίαν τοῖς “άκωσιν, ᾿Δχαρνικοὶ γέροντες 
πεπυσμένοι τὸ πρᾶγμα προσέρχονται διώκοντες ἐν Χοροῦ 
σχήματι" καὶ μετὰ ταῦτα ϑύοντα τὸν “ἰικαιόπολιν ὁρῶντες, 
ὡς ἐσπεισμένον τοῖς πολεμιωτότοις καταλεύσειν ὁρμῶσιν. 

ὁ δὲ ὑποσχόμενος ὑπὲρ ἐπιξήνου τὴν κεφαλὴν ἔχων ἀπολο- 
γήσασϑαι ἐφ᾽ ᾧτ᾽, ἂν μὴ πείσῃ τὰ δίκαια λέγων, τὸν τρά- 
χῆλον ἀποκοπήσεσθαι, ἐλθὼν ὡς Εὐριπίδην, αἰτεῖ πτωχικὴν 
στολήν" καὶ στολισϑεὶς τοῖς Τηλέφου ῥακώμασι παρῳδεῖ τὸν 

ἐχείνου λόγον, οὐκ ἀχαρίτως καθαπτόμενος Περικλέους τοῦ 
“Μεγαρικοῦ ψηφίσματος 5). παροξυνϑέντων δέ τινῶν ἐξ αὖὐ- 

τῶν ἐπὶ τῷ δοκεῖν συνηγορεῖν τοῖς πολεμίοις, εἶτα ἐπιφερο- 
μένων, ἐνισταμένων δὲ ἑτέρων, ὡς τὰ δίκαια εἰρηκότος αὖ- 

τοῦ, ἐπιφανεὶς “΄μαχος ϑορυβεῖν πειρᾶται. εἶτα γενομένου 

διελκυσμοῦ κχατενεχϑεὶς ὃ Χορὸς ἀπολύει τὸν Ζ]ικαιόπολιν, 

χαὶ πρὸς τοὺς δικαστὰς 3) διαλέγεται περὶ τῆς τοῦ ποιητοῦ 

«ππολαεξίογιο5. 1) 1ΐα σοὐα. τηθη- 
ἄο56. Βτπηοκίο βιιδάθης ἐξαπα- 
τῶώντας ἘΠπι5]. οἱ ΠὨ1η4. οριεθιηρε- 

εἶθ ἔγθιθηβ 6ϑὲ: νἱᾶθ Ἐπτρ. ΓρΉ]α. 
Τα. 170., Βαςοι. 115., Μαῖι. 
δτ. 80, ὃ. 417. ῬΙυῖ, 728. ἐξηξάτην 

ΥΑΥΘΥΩΣ, ΟΠ ΡΑΤΊη νΘΥΙΞΊ πλ1} 6 
511, νϑῦθο ποΐο δὲ ἀρεγίο ΠΡ σαυίοβ 
ΒΡ Εοἶδθα τηΐητι5. πιδιἑδέιπι εἰ 14, 
αἰϊοὰ ἃ βϑηϊθηιία Ἰοςὶ Δ ογγογοῖ. 
αἴιᾶγθ Θαυ  ἀθ χη Δ] τ ἐξάγοντας, 
ἡπαϊμοεγι!θ5.. αἀδοίρίογιέθα; ΝΕ] Ροῖλιι5 

. ξξάττοντας (ἐξάιττοντας)) ἱπιοίξατιεες5, 
ΘΧΒΕΪΠἸ ΙΔ Ε5. ἀπιογα ΡΕΙΠ ; φιοὰ 
51π|1}} τη] Ξοτρέμγαθ νυ]ρδίδο, 

γι Ω 4 . 
ασσειν Ξῖνα ὠττειν 5θῆξιϊ αοἰΐνο 851- 

οὖν δύο δράκοντ᾽ ἐκ τοῦ νεώ. 
9) κἷς 2 'Μ55., οἱ σϑοῖθ, μδν. δ 

Ρτίξοδθ εαὰ. περὶ τοῦ ΠΊεγ. ψηφ.»; 
4186 6εὲ Ἰπτουρυθίδιο, Ρ6}115 δἰΐδιαι 
Βτ. Περ. τοῦ τε Μῖεγ. ψηφ. 

3) διιὲ δικαστὰς εἴ κριτὰς οοη- 
Πιαῖς Οταπιπιαίΐοιιδ., δα ϑεατὰς 
νεῖ ὠκροατὰς ΞοΥῖρϑεῖϊτ. ποο ποπιΐπθ 
βρθοΐδίογοθ σοσηρεῖ]αὶ Μδοῖιο ΔρΡ. 
ΑἸπθη. Ρ.: 578, Ὁ. ἘϊΪπιδί. 

Αι 



4 ΠΟΘ ΣΟ ΥΙΌΣ: 

ἀρετῆς καὶ ἄλλων τινῶν. τοῦ δὲ Ζικαιοπόλιδος ὥγοντος καθ᾽ 
ἑαυτὸν εἰρήνην τὸ μὲν πρῶτον Μεγαρικός τις παιδία ἕαυ- 

τοῦ, διεσκευασμένα εἰς χοιρίδια, φέρων ἐν σάκκῳ πράσιμα 
παραγίνεταν" μετὰ δὲ τοῦτον ἐκ Βοιωτῶν ἕτερος, ἐγχέλεις τε 
καὶ παντοδαπῶν ὀρνίϑων γόνον ἀνατιϑέμενος εἰς τὴν ἀγο- 
φάν. οἷς ἐπιφανέντων τινῶν συκοφαντῶν, συλλαβύμενός τινα 
ἐξ αὐτῶν ὁ “ἰκαιόπολις κἀὶ βάλλων 3) εἰς σάκκον, τοῦτον 
τῷ Βοιωτῷ ἀντίφορτον ἐξάγειν ἐκ τῶν ᾿Ζϑηνῶν παραδίδωσι, 
καὶ προσαγόντων αὐτῷ πλειόνων, καὶ δεομένων μεταδοῦναι 
τῶν σπονδῶν, καϑυπερηφανεῖ. παροικοῦντος δὲ αὐτῷ 4α- 

μάχου καὶ ἐνεστηκυίας τῆς τῶν Χοῶν ἕορτῆς, τοῦτον μὲν 
ἄγγελος παρὰ τῶν στρατηγῶν ἥκων κελεύει ἐξελθόντα μετὰ 
τῶν ὅπλων τὰς εἰσβολὰς τηρεῖν" τὸν δὲ “΄ικαιόπολιν παρὰ 
τοῦ Ζιονύσου τοῦ ἱερέως τίς καλῶν ἐπὶ δεῖπνον ἔρχεται. καὶ 

μετ᾽ ὀλίγον ὁ μὲν τραυματίας καὶ κακῶς ἀπαλλάττων ἐπανή- 
(εν. ὃ δὲ Ζικαιόπολις δεδειπνηκὼς καὶ μεϑ' ἑταίρας ἄἀνα- 
λύων. τὸ δὲ δρᾶμα τῶν εὖ ὄφοδρα πεποιημένων, καὶ ἔπ 
παντὸς τρύπου τὴν εἰρήνην προκαλούμενον 5). ἐδιδάχϑη ἐπὶ 

Ν᾽ 

4) ζογΐαββθ βου θηᾶϊπι οδὲ βα- 
λὼν,, τιὶ συλλαβόμενος. 

5) πο βυδνδθοῦ δα βου 6 γ ατιδ8- 
ἄδην οΧ 115, {86 1] ΘΥΡΥΘΙΔΊΙΟΙΙ 
ΘΕΈ]. ΔΟΠΑΥ ΘΠ 51 πὶ, ΠΠΡγῸ πθ6η- 
ΒίγιῸ., 411 Ἰηδουρίβ. οδὲ Λίδωθσ 
ἐθμίδομεν Πογκων 1794, 81. 8, 9. 
10... ᾿πϑϑυίδθ ρυϑεἕαϊπιβ θοῦ οἴθσδη- 
1155] ηγ118 71.“ ίατια!.. αὐτὰ Τὰ Οὐ ΘᾺ δ᾽ 
δα τη ϊο]  σϑη άπ Ροϑῖδθ σομ  Ππτὰ 

βίθῃ δὴ 1,8 παοὶσθηξπιηι, ἀπὰ Β6- 
ΒΟ ΘΥ5. Δ αὐο Ἀ]α65586.. α16 πῇ-- 
ἴθΥ ἄδην ΝΝδηθη ἀοὺ ἈΠΙΤΟΥ Βορυῖ- 
ἔθη τνᾶῦ, βθμῃου ἰᾶηθθ νοῦ ἀδηι 
Ττγεῖζρη. ΒῈΣ ΑἸ Πρ Ὸ}15 ἔνθ αἀθηβὶα- 
815 γθη, τα ἀα3ε ΝΝΙΕΙΑ 5 5815 8 
(ἀεΥ πᾶορ Ρουκῖο5 Το ἀδὺ 8η- 
ΦΘοθμθηβὶθ ταὶ γ᾽ ῃδἕθ ἀπ ΕΥ̓ ἀθα 
διααιβνε απ οσπ τ ἃ ΕΘΙΘΒΘΥΥα ἀδΥ 

δὲ βιισοθββαπι, αιοὸ δοῖᾷ δϑοὺ ϑθα 
ἔαθυ18. δῖος Ἰϑιτγ 1116 ρα. 859.: 
»Ὲ5 ἰδῇ Ὡ]ΟΠῦ τὐιτν ὨΥ ΒΟ ΘΙ ]16 ἢ, 
ἀ455 αἷθ δγιβιοκσυδισοῦθ ῬαΥἕοΙ 
(ν]θυοὮ] εἴθ ππιῖεὺυ οὐ ΤΠ οηιθρο- 
δῖθ ἀο5 Ῥδυῖκ]θβ βθῃγ σϑαδηοῖε 
τνογάθη τὐ8γ) ΘΡθη ἄδγι. νν61]} 
δἷθ αἷἴ6 ΜΙΩουϊᾶῦ 1πΔ ϑίϑαὶ διι5- 
τδομῖθ.. 810} σίθιο Δηξαηος, ἀ8 
65 Φυ βοῦθη ἄδ ῬΘΙΟΡΟΏΠΘΒΙΘΥ 
ππὰ ΑἸΠΘμοΥ. χιιπὶ Βχιιο ἢ Καηι, 
βουθὶ πῦρ] ἢ ἀθπλ ῬΟΥΙΚ]6Θ5., ἀδΥ 
Ζιι δἰμθον βἰσηαπαῦθη Βοίγασ θα 
ϑθϑσθι αἴθ ΑἸ Π ἀσϑηΡ6}) ΠὉΥ Κο- 
Υ] ΠΥ τη Τα ἀ ΠΟ ΠΙΘΥ ὙἹθιἢ, 
ννἱαἀθυβοῖι ΠΡθοὴ. ψψεγάθ; τυϑηΐϊρ- 
βδίθῃϑβ 1δὺ δῖ15 ΠΟΥ] δὶ συ θη, 
δὰ σ᾽αιθοι,, ἀκ55. αἴθ. ΒΙ ΡΟΣ ἃιὶ5 

ΑΥἸΠΘΠΘΥ τν8Ὑ) 51 Οἢ ἹΠΊΠΊΘΥ δι} ἀ16 586 
δοῖϊθ ποιοῖ, ἸΝΊΘΟὮ] ΕΓ, ΒΘΙΘΥ 
Οδμ μβασ π8ο, ἀοΥΓ Οεονναὶῦ 
ἀθ5. ϑίγομιβ Ὡδοῦρσερ, τπᾷ εἰοἢ 
Ὡΐοηῦ ΘΟ αἷ5. πᾶοὸ ἄδθηὶ 'Τοάδ 
ἀδ5 βϑυϊ οι σίθη ΤΠ) επηαϑοδσθη ΚΙ6- 
οὐ (4 74ἴγχε πδοῖ ἀθὺ Ο θα Ομ 8 πὶ 
Αἰ σι ἀοΥ ΑΘΠΘΥΠΘΥ) 5 561Π65 
Ρεβιδ πη αἴσθη ἀπ ΠοΙΙρ βίο. Απΐα- 
δοηϊδίθη , τὴ Ναομπάναοκ ἔν 
ὅθ. Εγίθάθη δχκιᾶτίθ; τνϑίο ΠΥ 
ἄδην ἀπο μαϊὰ ἀαγδιΐ τυϊγ ΚΠ οἷν 
ΘΕΒΟΆΪΟββθη, ἀροὺ δῖ ἀαχοῖ αἷθ 
ΒἈἄηκο ἀθ5 ΑἸκιθίϑάοβ 50 Βα]α 
τοῦ νουῃϊομίοιῖ πναγάθ, αα55 
τ, 815 οἴῃ Ὁ] βεθν δἰ ἕθδ Ἐκ ᾽δὴ ἃ 
νοη 56 γ ἰταγζοῦ δου, μ6 1 Αὐξ- 
ἁἰ μι ον 7 76Εγ8, ΜΈΙΘΗ 6 ἀδν 

ἄδη δ! θοῖθη ἘΔ.) θη, αὐθ σϑῖοπ- 

“ον ων ον νον 



ΓΘ Ὁ Ἢ Φ ΎΥΖ,. ὅ 

Εὐϑυμένους ἄρχοντος 5) ἐν “ηναίοις 7) διὰ Καλλιστράτου 58)" 

Ῥϑ]ορομ ϑίβομθ Κυΐθο ἀδιθυίθ, [ἢ 
Κεῖπε Βεισδομτιηρ ΚΑΠΙ. 
ὩΌΠΗπο ἀἴθδα Ψογϑιββοίζιιησ οἷ- 

ὯΘΥ χὰπι Ετιθάθη ϑοπθὶ σΐθ ἀπ- 
ΞΘ Π ΟΠ θη Ῥδσίοὶ, δι άθγθη Ὑγ)ΡῸ}]1- 
Ὑψ] θη πη ϑομιῖς Ατἱβιοξδηθβ 
ΑἸ] 6 4115 ΘΙ Ομ Υ σεομπθη ἀιπιτ (ἢ), 
ἰν 55:6 ἰτ χη αἷ6 ουϑίδπη])- 
οὔθ ᾿γοϊβεϊσ κοῖς ]ο μὲ σὰ οὐκ] - 
ΤΘῺ, τπὶξ τυϑὶοἤεΥ αἴ θϑου Κουΐσοιθ 
ΒΙομίθν 1 ἄθηι νου] σοι άθη δι- 
ΟΚ8 βίο ρϑρϑὰ δἴπθῃ Κυίθο δὺ- 
ΕἸᾶτε, Οἀδὺ ννϑπίρβίθπβ νοὶ ἀδΥ 
δύόββθῃ ΝΙδ)]ογ ες ἀθ5 ΨΟ]Κ5 Ρ6- 
ΒΟΠ] σοι τη ΒοΥοὶῖβ ἱπὶ 6, 716} γ, 
ἜΨΑΥ ταϊῦ ΠῚ ΠΙΘΥ ΡΥ ΘΟ ΞΘ] ὉΠ 
ΟἸάοκο, δροσ πὰ ἀεβδίο 1ο! ἄθη- 
ΒΟΠΑ ΠΠΙΟΠοΥ σοί ηχε τνουᾶάθη τνᾶτ. 
ΘΟΒΥγΥ] ]Οἢ. υντϊγαο οἱ ΜΙ Θη 5 ο ἢ. τνῖθ 
ΑΥὐβε. (διιβθοὺ βϑίηθηι Τ᾽ ]θηξ οἰηοῦ 
ἀου τιη!νοἀ δι απ βίθπ 1. ΑἸΠ ΘΠ) 
βἱοῖ δ] οἰ οἢ 1πὶ Αηΐϑηρ βϑίπευ Κο- 
Ὠ] Ο δ ΓΘαΡΉ μη οἴη ΞΟ] θη 
ννΥαρϑβι κα υππίουξαηροη ΠΆΡΘΏ, 
ὍΘ} ΟΥ̓ Ὡΐοθ νον ἄρῃ Ηαϊρίουη 
ὅον ἔνγιοάζρυιίσθη Ῥασγίθὶ τπίου ἀδὺ 
Ἠδπὰ ἀ821ι διυιξαθυπιηΐοσὶ τνοσᾶθῃ, 
απαἃ ἴῃγος ΘΟ μα 265 τιπὶ 50 ρουν β- 
56 ΨνουϑίομοΥΣ ϑθινθβοπ τνᾶτα, 76 
ΤΠΘΗΥΓ 1 πεμ ἀδύδ σοίθρθ ὉΥΔΥ, 
βίοι βεΐῃες Τδ]ρηΐβ, 815 δἰ πθ5 γυ υ- 
εἰσ! το σοβομίοκίοπ Ὑνουκζθηρ 65 
δαξ ἄθη σύόββθι Παι θη ζΖιι υνῖτ- 
Κρὴ, δοθῆ χι ἱπγθη ΡΟ] ἰβοπεπ 
ΑΒ ΘΙ ΘΒ ξθη σὰ μοάϊοημθη, ΤΘἢ Πρ 
τΐοἢ} ἴῃ ἀἸθβου ΨΘγΩλ τι, 81ι- 
5567 ἄθη συ θη, αἷθ ἴῃ οΥ 84- 
ΟΘ. βϑὶβεὶ Ἰίθρϑιῃ, ἀμπγοῖν εἶπ 5:6]- 
16 ἀ65 ΡΙπΐατοῖ 1 ΠΘΡθοη ἄδς ΝΙ- 
ἴταὰ5 Ῥεβιάγικε, νγουΐη ΟΥ (υνυϊθιν οὗ] 
Ὡπν ΠΠΡοΥ διρὲ πα Ομ πα 65 Αὐϊξε, 
δὐιδα σι] ον τὶ ΘΥνν ἅ ΠΠ 6}} βαρί, 
ἀ655 51ο) ΝΊΚΙ55, τοὶ ἄου Ῥοριῖα- 
τᾶς ἀ65 ΚΊθϑῃ ἀα5 ΟἹ ομρθυν τοῦς 
δὰ Πα]ΓΘπ, οἷμθ νουζίρ!οπθ Δη- 
ξοΙθθθημοῖς ἀδΥϑιιβ σϑηηδο] ΠᾺΡ, 
βίοι Ρεὶ ἄθηὶ ὕοῸ71Κ ἀτσοῖ βοίμθ 

(Ὁ Ζυν 6] θη τυ] ἢ ΟΥΓ ἈΡΕΥ 80 ἢ 
ΚΙ ΡΊΙΟΗ ἀθὺ ΤΟ θυπηδομε : Π7. 
5. Βεδοπάθυβ ἢϊθ Ὑϑεξρεη Ψ, 
1524 ---1331 ἄδγ Ατιςρ. νοῃ 
ΤΏνοχη. Βοιλε. 

ΟΒογοσίρθῃ, (45 15ὲ ἀπ γ9ἢ αἷθ ΘΟ διι- 
ΞΡί616, αἷθ ε΄ δἷ5 Οδουύθριϑβ (Ὁ) 
ΔΙ βθίθ Κοβίθῃ δι γθη 11655, 
1) Οτιπδὲ σι βϑίχθη. ὙΥ16 501116 
ΟΥ̓ 4150 νϑουβαϊπην Π4]06η, βίο μϊ6- 
4 νου  σ ] 10} 1) 65) ηρ θα σὰ θ6- 
αἀἰθηθη, Οδὺ ο8 ἀΔ1)3]5 8: ΘΘΏ16, 
ὙΥ1Π2 τἀπὸ Οπςομ ἈΚ ΟΠ ΚΘ 6485 
δι ρη. ΨοἹς τὶ Ρεϊ ς ρθη, 4116 
βϑίπθη ᾿ϊναϊθα ἴῃ ἀδὺ Κοιίβομθη 
Κιαμβὲ τανοτίμαι 9 

ἡ ΒΘ ΟΟἢ τνῖὶθ 6 πὶ 80 πϑύνεβθη 
56] πι8ρ, 165 ἰδὲ βθνν155, εἰ885 
αἴ Κομγδαϊθ, νοὰ ἸνΘ]ΟΠΕΥ ΠΙΘΟΥ͂ 
αἰ Ββᾶθ 15ῖ, (βϑουνὶθ ν]6 186 δηθ σα 
ἘΠ ν]δ] ] οἱ ομδ αἶθ πιαϊβέθη ϑι}1 0116 
65 Αὐ]βὶ.) οἶπθ ροζίξίδολο ΤΘη α6η 2 
μαϊίθ, πα πηΐοῦ ἀθηλ δ μ θίη, ἤθη 
ῬΟΒ6Ὶ Η]ος5 ἀπτοῖ 0116 Ετπηαππη- 
ΡΘῃ, Ῥοββιθυ!οῃο Καγικαῦισθη ἀπ 
ΒΠΥΎ6 ἘΠ ΤΆ116. 4116 Υ Αὐὲ ζὰ Ρ6- 
1πδεῖσθῃ, πὶ αγπαάβ δα ἄθῃ 56 ῃΥ 
Θυϑ μα ἔθη ζννθοκ Ρρ ΘΖ Ι Ὁ τνϑῦ, 
αἷθ ΑἸΠΘΠΘΥ οἰμθ5 ΒΟ βθη Καὶθϑ5 
ἐθογάγίϑϑῖσ Ζιι τη θη, πη Π8 60} 
ἄθηὴιὶ ᾿χίθάθη, δὴ ννϑίομαπὶ 16 
ΔΥΙϑτΟΚΥ  βοῦθ οὐδΥ 1αΚοα δ πῇ οὨ1- 
506 Ῥασ θὶ (υντο 56 νοῦ ἴθγθη Οες- 
ὨΟΥῚ σοηδηηῦ ννχα 6) ἴῃ ἀδὺ 8.118 
πα ο]ΘΙ ἢ βατη τιηΐοῦ συ δΥυ- 
με! θίθ, 1 ἀδίοσα. ὑπαὶ πηρϑαιαϊρ 
Ζὰ γδοῃ θη." 

6) δοΐα δὲ πδθὸ ἔδθι]α ΟἸγηι- 
ΡίδαΙς 88. δππὸ 9.7) 961}}1 ῬεΙορ. 6. 
νῈ] 7. (Δῖο Οἶγ, πδῖ. 426. νε] 
495,)} σα θυ Ατομπομία Ρυίμο- 
ἄογο, ΟἸγηῖρ, 87. ἅππὸ 1. 781ὶ 
ΟΧΘμμἐθ. ΟΧαύ βου ΡΟ] ]Πππὶ.) 1ηἰοτ- 
ἄὰπι Ἰπέθσυι ΡΥΪΠΟΘΟΥΙ ΔΠΠΠι 
6110 τπιριϊΐξαηΐ βοχίρίοσθθ, {{1- 
Ρηβοιηι Ομ ΒΘΏ ΤΙ  ΠΟΒΙΘΥ ἴῃ Ἐπ. 
793., «τι ἀκριβεστέραν σοπιρπΐα- 
ἐἰϊοηθηι δ Πρ θὲ μι} 15 [40.186 951., 
888. Αγομοη Επεμγ ἀρηλι5 ΝΟ ΑΓΟΥ 
ἃ ἱοάογο ὅ81ς, 12, δ8. οὐ Αἰμβθῃ, 

(Ὁ Ῥῖθ5 ννᾶὰὺ ἄοὺ Νίιιηδ 1)61]6- 
πΐρθῃ. αἴθ ἀθπὶ ΝΟ" δέρηϊ- 
Το μ6 ΘΟ μαιβρίθὶ 6 δὰ ΠΥ εἱ- 
δεθπο Κοβίθη βθρϑῃ χτλιδϑίθῃ, 
τη δΡυνθομβομα αἰ ἄρῃ 
γϑἱοΠδίθη Βίγρσουα 16 εΥ Ζιηῖι 
δυυγε ἢ 1 τυνιιγάθη, 7}, 



6 γ 1 Ὁ ΘΕ ΣΡ ΤΌΣ, 

καὶ πρῶτος ἣν" δεύτερος Κρατῖνος Χειμαζομένοις (οὐ σώζξε- 
ται)" τρίτος Εὔπολις Νουμηνίαις. 

ῃ- 217... ΒΒ. 918... Βο. » ἘΠΕ ΠΩΞ 
(Εὐϑύνους) ἃ νἱῖΐαε ΤΜοΥ αἸ615 
βουϊρίογα (; 9, Ὁ. 784. εα, 1.105.), 
δουϊμοάονιβ οοττιρῖθ ἃ 850}0]. 
ποξίγο δὰ Ῥδϑο. 605. σοηβυοηάις 
ΟοΥβίππβ δα Ἰπῖπο Δ’ π 11} δὲ ΟἹΎῪ ἢ1-- 
ῬΙβαϊ5 85, 4. Εἰπιεί. 

7) Πήναια ποὺ εααθηι ξιι1556 δῖ- 
416 ᾿ἀνϑεστήρια , ἀτι86. βοπέθηα 
εδὲ ΒΌΒΚΘΗΙΣ (1π Αποῖϑυύ. Επιθπα, 
Ηξευοῖ. ἐ. 9. δα ν. Ζιονύσιο),. ἃ 
Βγαμσκῖο δὰ Βδη. 915, δ] Π156τ6 
ῬΙαγΙπιῖ5 (οἵ, 1009.) ργοραῦβ, βϑὰ 
ΡΘομΠαγΘ ἔδβιππι, ἡοα Ρϑγπππες 
γῇ “ἃ Ζιονύσια τὰ μιχρὰ 5ἶντα τὰ 
κατ᾽ ἀγροὺς, ἰοοΏριι5 5589]. ΑΥὐἹ- 
βἰορ ἤδη δὰ Βπῖι5 ἔαρ 186 902., 
οἱ Αρο οάουο ἂρ. ϑ:6ρβ. Βυζβῃησξ, 
ν. Λήναιος, οἰπὶ ΟἸΐπι οΥγθαϊἀθυπηῖ 
ν11 ἀοοίϊ, ἔπη ΠΠΡΟΥ αἀδπηιοη- 
βἴγασθ οομαῖιβ δδὶ ἩδυτθηΠῈ5 ἴπ 
σΟμβγα ΠΡΥῚ ΚαμηΡΊ Θββθυθη (6 
νοὶ. Αὐμθηϊθηβίπηι σοιηοθαϊα (216 
αἴξ ξοπιίδολο Βίῤμτσια ἵτὶ ἀἐἤοτι), ἅπ88 
σθηβιγα ἰΘρΊ ΠΥ 1ἢ ΠΊΔΥΪοσ τα 1,108. 
δηηΐ 1817. Ξομθα 115 59. οἱ 60. 101 
Ἠδθς ἱπιου δἱΐα αἰχὶξ νὙἱγ ΟἹ ΑΥ1551- 
Ταμβ: ,υΖ]πονύσια τὰ κατ᾽ ἀγροὺς 
Ἠεϊςδὶ 465. Ἐδδὶ εοἸρβϑὲ, ἀδ5 δαΐ 
ἄδηι Γ8πᾶθ6 ἴθ ἄθη δήμοις. τιη6, 
τα Ρεὶ τς αἴθ ΚΙγομηηθβ5 Οὐ ΟΥ̓ 
445 Ετγηίεξοϑδὲ, δὰ 1εάθπι Οτὲ Ρ6- 
βοπάδυβ δοζειοσξ ὑνπιγάρ, 80 5'πᾶ 
Ζιον. ἐν Πειραιεῖ, ἐν Βραυρῶνι, 
μ]Ομ 5. 815 σοὺ ἄθηι Οτὲ ἀθὺ ἘΈΙΟΥ 
Βοηδππΐθ Ζον. κ᾿. ἀγρούς. Ξ. 5Ρ4}- 
αἰηθ8 Ψουν. Ζῖιι ᾿)ουποξίῃ, Μ|14, 8, 
16. Νιυ τᾶν οἰποῦ ἀεΥ ΤοπΊρη 
“ήναιος πδοἢ δέθρ, νον Βυζ8ῃ2, 
οὐεΥ “ήναιον, νν16 Νίθα γβίτιβ 1 1}, 
ἀΠ8Δ τναῃ βοθΙ } 16} οαη2 ὯΒΠ6 
Ὀ6Ὶ ἀον ϑἴααξ, 50 88:5 ὍΟῊΙ νΟΩ 
ἴθι ᾿ἄϑήνῃσι δοβασὺ ψογόθη Κοπτι- 
ἴθ [ν1. ἩθεγοΙ. Υ. ̓ “Διονύσια! : ὑγ85 

σἹΕΠϑίοας ΑἸ]855. ΡῈ απιτοῖι οἷπα 
Ὑ ΘΥυ ΘΟ ΞΘ] δ: τῖδ ἀδη σιονυσί- 
οἷς κατ᾽ ἄστυ, 4655 Ηρεγοῃ. ἐδ5 
Γιδπΐου ἐν ἄστει εείειθ' ϑομδι- 
ΒΡΙ616 δροὸὺ Πῖτ 416 Αἰ ΘΗ ΘΠΒΟΥ 
Κοππίθ ΟΠ 7π 6 ́θπι ΕἸΘΟΚΘη, 
νγο ἀ16 ᾿ἅπα!!ομθη Πΐου. Ρδβαη- 
5θὴ τνιχάδη, δι ξροί γε τυουάθῃ, 
ΒΟΠΟΘΥῚ ΠΊΘΗ Θ6}0 516 ΠΥ δὴ εἰ- 
Ὡθτλ ᾿αϑπληϊῖοα Οτξ, διῇ ἄθηι 
Τιοθδἕοπ, πη Ζιυναῦ νοῦ Εὐρϑαιαπσι 
εἶπθ5 Τ᾽ θδίθυβ διῇ ἐκρίσες, α16 Δ ΘΥΓ 
δηάοτα βθύνθβοι σι βϑῖη ΞΟ ΠΘΙΠΘῺ 
415 416 ἴκρια Βοὶ ἀβϑβὺ ΡΔΡρΡΕΙ, τνο- 
νοῦ αἰγείρου ϑέα. ἀπ᾽ αἱγείρου 
ϑέα, Ῥοὶ τϑίσμοη ἀὰς Τιοηϑοι 
Ὠ]ΘΠ1415 ΟΥτνεμπηΐξ τυνϊγᾶ. τπιπα αἷθ 
τνϑ ΠΥ ΞΟ ΘΙ ]Π]}1Ὸἢ 1π οὐ 8 αδὲ ξοῖθεῖ 
τνάσθη. Νδεϊτ] 10} τναῦ 8150, τυ π 
τη νοὰ ϑομαιβρίθίθη 8η ἄθῃ 
ἸἅπάΠσμοα ΤἩϊοπγϑῖθη ΞΡρτΆ οι, πΙοῖ 
Ζιον. τὰ κ- ἀγροὺς. ἀϊθ αἢ ἄθη 
τιθϊβίθη Ουὐΐθη οὔπὸ ϑοΒειιξριθὶ 8 
δοξοιοσε νσαγάθη, ξοπέθση ήναέα 
οὐδν ἐπὶ Πηναίῳ ἀεν τϑοῖτθ Αἰι5- 
ἄτγταοξ, Ἐπ 1ςὲ πἰοπὲ πη θη 8, 
ἀ855 πιπῖου θη ΤἬἩθαΐου, νοῦ ἀ65- 
5δθη Εγραπαμης τπῖ8η διῇ ἄθηι [,6- 
πᾶοη ὃἃπὶ Βεβεὶ αἀοΥ 1ὅπηα]. Τ ἴοι. 
ΘΟΠδι5ρ1616 σα, θ85 1π| ῬΊγαΘΘιιβ 
δοηιθιμΐ 15, 50 ἀ55, τύϑπ ϑοΠδ- 
ΒρΡ1616. δ ἄἀθπὶ Τηδϑέου αὐυνῆηξ 
τυογάθη (ς. Βὄφεῃ. Οτὐαρο. ἔγᾶσ. 
ΡῬΥΐπο. Ρ. 906.), 8η 416 18η641]. Πίοι. 
οὐεΥ Πιθηἔθη τι θη κῃ εοὶη ἀπ γῖ- 
ἰθ. Αποὴ τηδοθίθ τὑνο ἢ} ἀ16555 
ὙΠΕαΐοΥ νοὰ ἤθη, τνεῖοθος 6685 
ΤΠ ϑίοσ Ζὶ ΜΠ α ΘΌΠΘηΠπε 
νυΣγά, πἱομπὲ νουβομίθάθη εοίη" 
τι. 5. ἵν. ΟΥ̓, αὐρίιπι. Βιϑηϑττ 81- 
ποῖ, 16., νο]. 1. Ρ-. 10: 

8) 46 ποὺ δοΐοτθ Αὐδίορμδμ δ 
ἀϊσίαμα νῸ]. 1. Ρ. 7. διποῦ, 9. 



ΤΠΟΘΕΣΙΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΓΡΑΜΜ. 1 

ΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΊΙΚΟΎ. 

᾿Εχκλησίας οὔσης παραγίνονταί τινες 

πρέσβεις παρὰ Περσῶν καὶ παρὰ Σιτάλκους πάλιν, 

οἵ μὲν στρατιὰν ἄγοντες, οἵ δὲ χρυσίον" 

παρὰ τῶν “αχεδαιμονίων τὲ μετὰ τούτους τινὲς 

σπουδὰς φέροντες" οὖς ᾿Δχαρνεῖς οὐδαμῶς 
“᾿ 7 ΨΥ τ ’ 

εἴασαν, αλλ ἐξεβαλον. ὧν καϑαπτεται 
- Β ’ 9 4 ’ 

σχληρῶς ὁ ποιητής αὐτὸ τὸ ψήφισμά τε 
ναριχκὸν ἱχανῶς φησὶ καὶ τὸν Περικλέα Μεγαρικὸν ἱκανῶς φησὶ καὶ τὸν Περικλε 

ὁὐκ τῶν “ακώνων τῶνδε πάντων αἴτιον, 

σπονδὰς λύσιν τε τῶν ἐφεστώτων κακῶν. 



ΤΑ ΤΟῪ σΧΡΑ ΜΑΙ ΤΟΣ ΡΘΕ ΤΙ. 

ΖΦΙΚΑΙΟΠΟΛΑΙΣ. 
ΚΗΡΥΞ. 

4ΦΜΦΙΘΕΟΣ. 

ΠΡΕΣΒΕΙ͂Σ ᾿4ϑηναίων παρὰ βασιλέως ἥκοντες. 
ΨΕΥΖΑΡΊΤΑ8Β4ΑΣ. 

ΘΕΦΡΟΣ. 

ΧΟΡΟΣ ΑΧΑΡΝΕΘΩΝ. 

ΓΥΎΝΗ δηαικαιοπόλιδος. 

ΘΥΓΆΤΗΡ δικαιοπόλιδος. 
ΚΗΦΙΣ.ΟΦΩ Ν. 

ὌΨΡΙΠΎΥΎΖΙΗΣΣ, 

ΔΆΑΜΑ͂ΧΟΣ:. 

ΜΕΓΟΑΡΕΥΣ. 

ΚΟΡΑ͂Ι, ϑυγατέρες τοῦ Λῖεγαρξως. 
ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ. 

ΒΟΙΩΤΟΣ. 

ΝΙΓΙΚΆΣΡΧΟΣ. 

ΘΕΡΆΠΩΝ δαμάχου. 
ΓΈ ΡΤΡΌΟΣ,. 

ΠΑΗΡΑΝΥΜΦΟΣ. 

ΑΓΓΕΜ4Ο!. 



ΑΡΙΣΤΟΦΨΦΑΔΝΟΥΣ ΑΧΆΑΡΝΗΣ. 

“ΙΚΑΙΟΠΟΑΩ͂ΙΣ. ΚΗΡΥ͂Σ. 

ΣΒΕΙΣ ΑΘΗΝΖΑ21ΩΝ. 

ΘΕΜΖΡΟΣ. ΧΟΡΟΣ. 

21. Οἱ. δὴ δέδηγμαι τὴν ἐμαυτοῦ καρδίαν, 

Ζ“ΠΦΙΘΕΟΣ. ΠΡΕ- 

ΨΕΤΥΖΔΑ,ΐΖ“4ΡΊΠΖΒΑΣ. 

11 Ὲ 

ἥσθην δὲ βαιὼ, πάνυ δὲ βαιὰ, τέτταρα" 
ἃ δ᾽ ὠδυνήϑην, ψαμμακοσιογάργαθα. 

“«πποέαξίοτιος, εΥβ. 1. Ῥχοοο- 
αἷς δὰ Ῥηγυοθπι, ἘΡῚ βοοθα ἄγα- 
τη 15 6556 Πηρίγ, 1 ΟΔΘΟρΟΪ 5, 
ΕΧ ἄρΥῸ 5:1} ΣΡ 8 0 5.0 δανθῃΐθηβ 
Οἴπὶ ΟἾΡΑΥ5, ΕΧ ΠΊΟΥΘ, ἂς 410 
οἵ. 168. -- δέδηγμα., Πρυγαῖθ 
αἰοὶ εοἱοὲ δάκνειν, Ὠθ χα ὍΠΟ τπο- 
ἄο. οἵ, 18., 846. Ρ]μΐ, 817. ἐμὲ δ᾽ 
ἐξέπεμψεν ὁ καπνός. --- ἔδακνε 
γὰρ τὰ βλέφαρά μου. Ἀδῃ, 818. 
ἕτοιμός εἰμ᾽ ἔγωγε, κοὐκ ἀναδύο- 
μαι, 4άκνειν, ὁ ἄάκνεσϑαι πίρό- 
τερος. εἰ τούτῳ δοκεῖ ---. Ἰρ568 
Οοπιΐοιις βἰ πη] τος ν 6βρ. 879.) τηο- 
πεπὶθ Β6. : τοῦτον -- ποιήσω δα- 
κεῖν τὴν καρδίαν. ΕπχΊρ. ΗδοιΡ. 
220. μὴ λυπρὰ, μηδὲ καρδίας δη- 
κτήρια. (εξ, 998., ϑορἢ, ῬΆ1]. 358. 
εἴο. 5.: -π δέδηγμαι δὲ ἀντὶ 
τοῦ ἠνίαμαι, λελύπημαι. καὶ “Ὅμη- 
ρος δάκε δὲ φρένας Ἕκτορι 
μῦϑος. --- 

3. ἘΠΏ15], ΠΟῚ πὶ πάνυ γε. --- 
τέτταρα. ἤγουν τ, εἴ, 6., 118. εἰς. 

93, ψαμμ. οἷον πολλὰ καὶ ὠνα- 
οἰϑμητα. τὸ γὰρ ψαμμοκόσια (510) 

καϑ' ξαυτὸ ἐπὶ πλήϑους ἐτίθετο. 
παρὰ μὲν Εὐπόλιδι ἐν “Χρυσῷ γένει 
(ρυσογένει) οὕτως" ἀρεϑμε ἔν 
θεατὰς ψαμμοκοσίους, παρὰ 
τὸ ἑξακοσίους ἡ ἢ ἑπτακοσίους ἀπὸ τῆς 
ψάμμου ἀριϑμητικῶς γεγενημένον. 
καὶ τὰ γάρ γαρα δὲ ἐπὶ πλήϑους 
ἐτίϑετο, ὡς ἐν “ίμναις" ὧν ὃ ρῶν 
ἐπακτῶν πᾶσα γάργαιρ᾽ ((ουτ, 
πᾶσ᾽ ἐγάργαιρ᾽ ) ἑστία, καὶ παρὰ 
᾿Δἀριστομένει ἐν Βοηϑοῖς" ἔνδο ν 
γὰρ ἡμῖν ͵)7άργαφρα. καὶ παρὰ 
Σώφρονι" ἅδε οἰκία τῶν ἀρ- 
γυρωμάτων γάργαιρ δ, (ἔοτε, 
ἃ δ᾽ οἰκία ᾽γάργαιρεν άργ. ) καὶ ἐν 
τῇ τραγῳδίᾳ" χρημάτων δὲ 
γάργαρα. -- μέμνηται δὲ καὶ 
Κρατῖνος" ἀρίστων ἀν δρῶν 
(πιο ἄνδρ. ἀρ.) πᾶσα γαργαί- 
ρει πόλις. οἷον πλήϑει. Ἰαιιἀ λιν 
οἔΐαπα ΑἸοχῖ5 δρ. Αἴμθι, 6, Ρ: 290, 
"δὲ : καλῶν τὸν οἰκέτην ἕνα ὄντα 
κα ὶ μόνον (ἕν᾽ ὄντα καὶ δνον), 
ὀνόμασι δὲ χρώμενον ψαμ- 
μακοσίοις. ἰΐοπι δυο. ν. 
ψαμμακοσιογάργαρα, ΜΔοΙο}. ϑεῖ, 
δ, 20, οἷς. 



10 ἌΡΤΙ ΣΙ ΟΧΦΙΥΝ ΟΣ. 

3 "ς 7 ΄ 

φέρ᾽ ἴδω, τί δ᾽ ἤσϑην ἄξιον χαιρηδόνος; 
2 Ἄς Δ ὩΣ. ἐδ ἜΣ: Ν , 3 ἤ . ᾿ 

5 ἐγῷδ᾽ ἐφ ᾧ γε τὸ χέαρ εὐφράνϑην ἰδῶν, 
- ᾿ ΄ - 

τοῖς πὲντε ταλάντοις, οἷς Κλέων ἐξήμεσε. 
“α 

ταῦϑ'᾽ ὡς ἐγονώϑην, καὶ φιλῶ τοὺς ἹἹππέας 
διὰ τοῦτο τοὔργον ἄξιον γὰρ Ἑλλάδι. 
ἀλλ ὠδυνήϑην ὃ ἕτερον αὖ τραγῳδικὸν, 

10 

4͵ χαιρ. ἀντὶ τοῦ χαρᾶς. τῷ 
τόνῳ δὲ ὡς ἀλγηδόνος. ὡς γὰρ 
ἀπὸ τοῦ ἀλγήσω μέ ἕλλοντος ἀλγηδὼν 
ἀλγηδόνος, οὕτω καὶ ἀπὸ τοῦ χαι- 
ρήσω χαιρηδὼν χαιρηδόνος. 

5. πέαρ. ΑΘΒΟΡΥ!. Ῥχοπι, 945, 
εἰσιδοῦσα τ᾽ 7λγ ὑνθὴν κέαρ. Με. 
Ἐ]1η15]. ηὐφράνϑην, χυαοα μαβεῖ 
8. 1η Ἰοπιηδῖθ, ςθα ἴῃ 1ρξ8 8πηοΐ, 
εὐφροάνϑην. νἱᾶδ ΜΙαΐια, ΦΥ͂, δγυ. 
ὃ. 167, 6. οἱ ἀ6 1ποεγία 58θρ8 Βο- 
γασ Ἰουηταίχ 86 05 Δα ΘΟΡΗ. 
ῬΗ1].. 148. 

6. τοῖς π. ταλ. ἀπλήστως αλ- 
λότρια παταφαγῶν ; ἐξήκε σεν αὐ- 
τά. ἀντὶ τοῦ κλέψας καὶ καταπιῶν 
ἀπέδωκεν. ἐξημιώϑη γὰρ ὁ Κλέων 
πέντε τάλαντα δεὼ τὸ ὑβρίζειν τοὺς 
ἱππέας. παρὰ τῶν νησιωτῶν γὰρ 
ἔλαβε πέντε τάλαντα ὃ Ἀλέων, ἵνα 
κουφίσαι πείσῃ τοὺς ᾿Αϑηναίους 
αὐτοὺς τῆς εἰσφορᾶς" αἰσϑόμενοι 
δὲ οἱ Ἱππεῖς ἀντέλεγον, καὶ ἀπή- 
τῆσαν αὐτόν. μέμνηται Θεόπομπος. 
8. ν. Βορδοῖι. δϑεααξδλαμδι. αἰοτ 
«ποτόν ἴ. 1. Ὁ. 418., Μοῖοτ. ἀθ 
Βοπὶς αδηηηδίοτιιηι δὲ ἢ βοα τη 
ἀΘθΙτοσπὶ Ρ, 116. Φὲπά. ἀ6 ὍΪΘο- 
586 νἱᾶβ Βιᾶπ, 581. εἱο. ΤΠππης. 4, 
ἽΝ μάλιστα δὲ αὐτοὺς ἐνῆγε Κλέ- 
ων ὁ Κλεαινέτου, ἀνὴρ δημαγω- 
γὸς κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν γρόνον ὧν, 
καὶ τῷ πλήϑει πιϑανώτατος. 

γ. ἐγαν. ἀντὶ τοῦ ἐχάρην, ἐφαί- 
δρύνϑην, ἀπὸ τοῦ γάνυμαι. “Ὅμη- 
θος᾽ γάνυται δὲ φρένα ποι- 
μή ν. ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν λαμπρυ- 
νομένων χαλκωμάτων. 5. τοὺς 
Ἵππ. ΔΊιοΤα οἱαββὶς οἰντπηι Αἰμ θη, 
ΕΧ Ἰθρθ ϑοϊομῖβ. νι. βουριοτοβ 
οι ααϊταῦιιαι 8γ. Η. νο85. δὰ Ἐχιι. 
ὡ25.: το ,, 16 7 έξἑοσ, Υβρυϊίηρ- 
Το. 1000, τναυθὰ ἀθι Κατ ρϑῖθ 
ὙΦ ἀδΥ ΝΟ βιπμηΐθῃ.. ὑγΘ] Ομ 8 

ὅτε δὴ ̓ χεχήνη προσδοκῶν τὸν Αἰσχύλον, 

16 Μϑοῖιὲ ἀον Οπΐθη πόρθα πἀπὰ 
ἄθη 1τγγθ θυ. οπὶσορομβίδμ θη, 
5. Αοἤδτη. 7. 

8, ἄξιον γὰρ Ἑ. τοῦτο παρῳ- 
δέα καλεῖται; δτι ἂν ἐπ τραγῳδίας 
μετενεχϑῇ. ἔστι δὲ τὸ ἡμιστίχιον 
ἐκ Τηλέφου Εὐριπίδου, ἔχον οὔ- 
τω" κακῶς ὕλοιτ᾽ ἄν" (Ε]μ28]. 
ὀλοίτην ὑτο ὀλοίσϑην, ΟΡΙΠοΥ; Ξ6α 
ταϑϊηι ὕλοιτ᾽ οὖν.) ἄξιον γὰρ 
Ἑλλάδι. --- 8. ΒίΞδι.: ἀξ. γὰρ 
Ἑλλάδ ι. ἀντὶ τοῦ Ἑλλάδος, τκαι- 
νοπρεπέστερον. ἀλλὰ τὸ ἀξιὸν καὶ 
τὸ ἀνάξιον μετὰ δοτικῆς ἀντεὶ τοῦ 
σιοέπον ἢ μὴ πρέ πον λαμβάνεται. 
οἷον παρὰ "Ξενοφῶντι" ἄξιον ἀν- 
ϑρώποις ξῇν" ἐν τῷ α΄ τῶν 
᾿ἅπομν. (8, 8.) καὶ ἐν τῷ β { 
84.) σοὶ δ᾽ οὖν ἄξιον:- ὦ 4φέ- 
στιππε, καὶ τὰ ἑξῆς. καὶ ἐν τῷ 
γ᾽ οὐκ οἴει σοι ἄξιον εἶναι 
ἐπιμεληϑῆναι ὅπως δεασω"- 
θῇ; ἄξιον οὖν Ἑλλάδε ἀντὶ 
τοῦ πρέπον. 

9. τραγ. ἀντὶ τοῦ ἐμπαϑές" ἐ- 
πείπερ, καὶ ἡ τραγῳδία ἐμπαϑῶν 
πραγμάτων ἀπαγγελτική. -- 8. 

10. ὅτε δὴ κε χήνη. (δὶς δἰΐαπι 
ΠΡΥῚ ΑΥϊβίορῃ., ΟἸ550 ΔρΡΟΒίγο-- 
ῬΒο: 5606 ἀπάϊππη Θπιθη ἀδἔιπι 651.) 
ὴ «συναίρεσις τοῦ. κεχήνη Ἀττική 
τὸ γὰρ ε καὶ α εἰς ἡ συναιροῦσιν. 
(ὐἱά. Μαῖτη, βου. 8τ. ὃ. 198, 4)) -- 
οἱ δὲ σφόδρα προσέχοντές τινι κε- 
χήνασι. δύναται δὲ εἶναι κατὰ με- 
ταφορὸν τῶν ὀρνίϑων τῶν ἔτε 
νεοττῶν, ᾿πϑοσδεχομένων τὴν τρο- 
φὴν καὶ ἔτι κεχηνότων. οἷον τρο- 
φῇ μοι ἣν τῶν Αἰσχύλου τραγῳ- 
διῶν ἀκοῦσαι. 8. οἵ, 133. 4. ἐσχύ- 
λον. πϑπῖρὸ ΑΘΒΟΒΥ αἰ ψαοὰ αἀγᾶ- 
8: Π8ΠΔ 1086 πιογίιι5 δὐϑῖ. 
ΟἸγπΡ. 81, 9., δηὶθ ΟἸγ, πδΐ. 
454.) 86. ϑογὶρίου ν]ϊαθ Δθεομυ]: 
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ὁ δ᾽ ἀνεῖπεν: Εἴσαγ᾽., ὦ Θέογνι, τὸν χορόν. 
πῶς τοῦτ᾽ ἔσεισέ μου δοκεῖς τὴν καρδίαν; 

ἀλλ᾽ ἕτερον ἥσθην, ἡνίκ᾽ ἐπὶ μόσχῳ ποτὲ 
Ζεξίϑεος εἰσῆλθϑ᾽ ἀσόμενος Βοιώτιον. 

18 τῆτες δ᾽ ἀπέϑανον καὶ διεστράφην ἰδῶν, 

ὅτε δὴ παρέκυψε Χαῖρις ἐπὶ τὸν ὄρϑιον. 
᾿4ϑηναῖοι δὲ τοσοῦτον ἠγάπησαν 
“Αἰσχύλον. ὡς ψηφίσασϑαι μετὰ ϑά- 
νατον αὐτοῦ, τὸν βουλόμενον ὃδὲ- 
δάσκειν τὰ “ἰσχύλου χορὸν λαμ- 
βάνειν. ΟΠ }}1}. 10, 1, 66.: Οὐοτ- 
τϑοίαϑ 6715 ξαδιιῖκε ἐπ οογέαπιοῖν 
ἀοίεγτο ροδέογιογεδιδ ροδεὶς Αἐλετιτ. 
Ῥέγπεῖδθγα, διμτιέψεθ 60 τποίο πρεἐεὲ 
οοχοπαΐξί. ϑιπαα5: Εὐφορίων'᾽ υἱὸς 
Δἰσχύλου τοῦ Τραγικοῦ, ᾿4ϑηναῖ- 
ος; Τραγικὸς καὶ αὐτός" ὃς καὶ 
τοῖς “Αἰσχύλου τοῦ πατρὸς, οἷς 
μήπω ἦν ἐπιδειξάμενος, τετράκις 
ἐνίκησεν. ἔγραψε δὲ καὶ οἰκεῖα. -τ’ 
ΕΠπιδὶ, οἵ. ἀπηοῖ. 84 Βεη. 821. 

11. ἐνεῖπεν. ἀνηγόρευσεν. ὅ 
κήρυξ δὲ δηλονότι... Θέογνις δὲ οὗ- 
τος τραγῳδίας ποιητὴς πάνυ ψυ- 
χρὸς, ἐκ τῶν Τριάχοντα, ὃς καὶ 
Χίων ἐλέγετο. 8. οἴ, 140. 

12. Νὰ». 1868. κάνταῦϑα πῶς 
οἴεσθέ μου τὴν καρδίαν ὀρεχϑεῖν; 
4Ζπθηὶ ἰοσηπὶ σομτ} ψ 810. δὰ 
Επτὶρ, Ηρ». 446. ἴρξ56 Ἰοφιθη- 
αὶ πηούτι5 ξαυ" ]Π] αν θϑὲ, οὖ πιο- 
τοὶ ὙγοΙΠιι5. (ως “είδεο ατιθ5᾽ 
Αολαγποῖσ [ν. 1. -- 234... Ο ἰ6- 
οἰίδοῖ; ὠὰ Ῥοέδοῖ 7, παῖε οἰχείρθτι 
δολμοϊίετι. ΒΟΥ 1812.) πϑαιθ πο- 
6556 Πδροιμι5, τὸ ρΡαΐαραὶ ΒΥ, 
ΒΟΥΙΡΟΥΓΘ βϑοσμαιϊπι Ὗ 4]6ῈΕ, 1]. 1. π. 
τοῦτο σεῖσαί μου εἴς. 

18. ἐπὶ Πόσο. (οἷς 684. δηΐθ 
ΒτΩ) ἀντὶ τοῦ μετὰ τὸν ΠΊόσχον. 
ἦν δὲ οὗτος φαῦλος κιϑαρφδὸς, 
πολλὰ ἀπνευστὶ ἤδων. (515 πιο- 
πθηΐθ Βε., Ἐλατῖρ. ΟΥ. 870. ἐπὶ 
τῷδε δ᾽ ἠγόρευε Ζιομήδης ἄναξ, 
Ροδὲ ἄπο νϑγῦα 76οἱὲ Ἰ)ἱοπιθεῖθς 
ΩΣ δὲ τρια, 87γά. κἀπὶ τῷδ᾽ 
ἀνίσταται ᾿δνήρ τις.) εἰς τὸ αὐτό. 
ὁ όσχος πιϑαρωδὸς ᾿ἀκραγαντὶ- 
νος. πινὲς οὕτως. (ἐπὶ μόσχῳ. ] 
ὅτι ὁ νικήσας ἄϑλον ἐλάμβανε μό- 
σγον. (1ΪΔ Βεμι, Οριιδς. ῬΒ110]. ν. 
921. δα, Πιῖρ5., Βυ. δἰϊψιιθ ργομθα- 
νΘΥμΣ, Εἴ51 πδῖρο νθίοχιιπι ρΥδ6- 

ΤΟΥ Πο5 ϑοῃο] δίας πθα ὅο ΜΙ οσοθο 
ΟἸΒαγοθᾶο,, θο ἀθ 15σἴο οἰζμπαγοοθ- 
ἀογμηι ΡΥΘΘΠΪΟ, τπεηϊ!οηθηι ἔθ- 
ΟἾ556. νἰθέιν, τι πχομτῖῖ ΕἾ] Π15],, 
ΠΘΥψι6 μοῖθδε, τῖΊό ΑΙ θυ 1116 ξαϊ- 
5115 ΤΠ ΘΠΊΟΥΪΆ οἵ ΔΩ ΔΟΠΥΟΘὮἾ5Π}1 56- 
Οαγιι5 Αρυϊρθηϊππμ αἰχογῖς ΝΜΙο-- 
ΒοΒιηι., ροδίδηι πο ϊβϑίπιαπηι 850-- 
ΥδΟΙΙ5Θ 1}, ΡὈΥΟΡΑΌΙΠΓΕΥ ἴδηηθη 
ΒΘΠΠ;" 1..1.5..... ΖαμΣ2 5.9... ̓ παατῖ, 
ὐΟΥΘΘΗ 1 οὐαὶ αἰ Πγύδτθ 1, τι 
μίσοις ἰγασοθαϊδο: 4186 σδι188 6βῖ, 
4τιᾶγ6 ΡῬίπαξτιις ἀνε δγταταβυμι αἰ- 
οἷ βοηλάτην ΟἹ. 18. --- εἰ τ- 
δὐγηοάθπ) μοδίθθ απ γΥδιη ἱο 
ἴθι, δῖα 411 ΟἸΣΠαΥα σα δ, 
κιϑαρῳδοὶ, νἱϊταϊο σογαθϑοῖ, ΑὐἹ- 
βίορῃ. Δοπάτγη. 18, ἀλλ᾽ ἕτερον". 
οἴο οἵ, ὙΠΙΘΥΞΟἾΙΣ τηἰγοσιοῖῖο πὶ 
Ῥίημάδγιτι (Εὐιίθίταπρ ἴπὶ ἀϊ6 ρέπ-- 
ἀατίδολοτι Θο5ἄπρε) Ρ. 100. 5661.» 
157. 564.) τὸ δὲ Βο μώτιον μέλος 
οὕτω καλούμενον, ὅπερ εὖρε Τέρπ- 
ανὸρος; ὥσπερ καὶ τὸ Φρύγιον. 
ὁ δὲ Δεξίῦ εος ἄριστος κιϑαρῳ- 
δὸς καὶ Πυϑιονίκης. - 8, 

15. τῆτες: ἐπὶ ἔτος, ὕπερ οἵ 
Ζωριεῖς τῆδες λέγουσι. --- 8. ἀπέ- 
ὅϑανον. ΑΒΕ ΒΘ 65 Οοχηϊοιι5 80. 
ΑἸΠοη. 8, Ρ. 849. ὁρῶντες ἐξέϑνη- 
σκον ἐπὶ τῷ πράγματι, [Ἐφερόν τε 
δεινῶς τὴν ἀνοψίαν πᾶνυ. 6. ἔϊ- 
διγαῖ ἀποϑνήσκειν γέλωτι, ἠδο-- 
νῇ»γ 6ἷ οἰπαα ἀϊοὶ βοϊθηῖς: πο 
ΑἸΠΟΥ ΤΠ ΔΕ1π1. ΟΟΥΠΙ8η1, 8111 616 
Ῥορυ, να, γΑκοῆε]α, δα ϑορῇ. 
ΤΎΔΟΙ. 687. Τογθηΐ. Επα. 8, 1,42, 
τίδις ΟΠΙΤΙ 65 5 ιὶὲ αἰἰογατιὲ, ὁπιογίσι. 
-- διεστρώφην; ἐογμοῦατ. Β.6. 
αἰϊδεογψμσῦαν. γντοϊαπά. : 2 αρόδεπ 
λαμ ἴἸολ δαί (ὁπ οαἀ Τλανοτι ρὲ- 
ἀαῦε ὠπεὶ πιὶγ ὁπ Παϊς δείπαϊ νος 
ἀγολὲ τα, ΜΝοβε.: 11 ἄοπιὶ ϑαΐδε 
γκιοοί; δέαγῖν ἐοἢ {ἀϑὲ. απ Κ᾿ γζιμολωπι 
δίδοτε. αἰἷ5 ἑοἦ δαλι ---, 

16. καλῶς τὸ παρέκυψεν. ὅ- 
συν. δὲ τὸ κυψάνει (ἴοτι. κυπτά- 
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ἀλλ οὐδεπώποτ᾽, ἐξ ὅτου ᾽γὼ δύπτομαι, 
οὕτως ἐδήχϑην ὑπὸ χονίας τὰς ὀφρῦς, 
ὡς νῦν, ὁπότ᾽ οὔσης κυρίας ἐκκλησίας 

ζειν, φιοὰ «εἰλέϊποε σα τὸ κυπτά- 
ζεεν 5). 4τιατ ἔτι} 11 ΘΠ σου Πἰσθὲ 6Χ 
εο, αιιοα, Ἰγγδρϑὶῦ ἴῃ ἐπραΐχαπη, 

νος εἰπγϊᾷ 8π5.) κιϑαρωδὸς καὶ 
αὐλητὴς φαῦλος. (ἄε πος οοηΐοττηι 
1ηἶγα 814. εἰ Ῥβ8ο. 895.) ὃ δὲ ὔρ- 
ϑέεος αὐλητιπὸς νόμος. οὕτω κα- 
λούμενος διὰ τὸ εἶναι εὔτονος καὶ 
ἀνάτασιν ἔχειν, ὡς δηλοῖ καὶ ΘΞ 
μηρος (ΠΠπυ1 7. 10.) " ἔνϑα στ ἂσ᾽ 
ἤ σε τς ἐμ ξ ἐγαὰ τε δεινόν τε 
Ὄρϑι᾽, Ἱχαιοῖσιν δὲ μέγα 
σϑένοςξἕ ἔμβαλ᾽ ἑκάστῳ. 8. 46 
Προα τποᾶο. ΟδΥτηἑηΐβ ῬΥΘΘΊΘΥ δηπο- 
ἰαΐα δὰ Πδη, 1918. νάβ Ἡδγοαοί, 
1, 94., ϑόρῇῃ. ΕἸ. 644., ΤῊ βῆ. 
1,.1. δὰ 18. τ. 61. εἴς. Ὑγ]16]8πά.: 
» Ἐπ ΝΟΠΙΟΒ, αἀδὺ βοβου ἵπὶ Ηο- 
ΤΟΥ νουκοπιπηΐ, (1. 1.1θὲ Ἐπισίδιῃ.: 
ὕρϑεος νόμος, τρόπος δῆς εἰς 
πόλεμον ἐρεϑιστικός.), ἀπά οἰσϑηῖς 
πο ΠΥ δι ἀοΥ ΕἸδέα (Ηδπῖ- 015) 
Βερίδεθη νατάθ, τυϊθιν οῦ] ἢ} ΔΕΥ 
ΕΟΙΡΘ ΔΕΥ ΕἸδΙΘμσρΊ ΘΙ θυ ῬοΟΙντη6- 
εἴοβ, ἀδὺ Ζαρίθίοῃ οἷὰ [11666ῖ- 
ΟἸΙΟΒΊΘΥ ταῦ, διοι οἷσθηθ Οεβἕη- 
δα τὰκ ἀἴθεθῖι Οὐίμΐος πιδοῦτα; 77, 
νοῆι Ηομιοῦ αἷθ Ζυνοίγδομπὲ 
αἴθ Οὐθοθεη. τῖιπι ΑΠοΥ ἀΟΥ 
ἹΤΥΟ]ΔΠΘΥ διἰΐγιξοη 18ϑεὲ. τππᾶ 
εἰατοῖ νγΥΕ] ἤθη ΠοΥ μου πηι ΤῚ- 
τποΐηθοβ ΑἸθχδηαθῦη ἴῃ ΞΟ Π6 
ὙνΆ  βοίζεθ, 4655 οΥ νοπ 50 ΠΟ 556 
ΟΕΥ βομόηθη ΤΉδῚ5 δα ξἔϑρυδηρ πη 
Θἰπ6η ΤΥαρϑαηΐει ἀθη ΘΡΘΟΥ 8118 
ἄεπ Ηδηᾶθη τϑῖβσθη τυ ]}]16.“ς --- 

17. ῥύπτομαι. ἀντὶ τοῦ σμή-- 
χοβαι. τουτέστι ξῶ, μεταφορικῶς. 
τῷ γὰρ ξώντει ἕ' ἕπεται τὸ ῥύπτεσϑαι. 
δύμματα γὰρ τὰ σμήγ γματα. καὶ 
Ὅμηρος": δύμματα πάντα καἀῦ- 
θεν. --- 8. 

18. 116 8, οὐ ϑυῖδας ν. ῥύπτο- 
μαῖ7γ) ῬΥΟΡΘΏΠΡι5 ΒΘπἐ]6]0 41115-- 
416, οἷ σϑοΐβ σιϊάθηι, οἰδὶ ΒΗ 80, 
667. κονίας ἸερΊ ΠΥ ὈΥΘΥῚ πιθαϊ8, 
566] 1ῃ ΠΙΘ]1ΟἾ5, ἴ ΦΌΙΡι5. ΠΊΔ]ΟΥ̓ 
εϑὲ νὶβ υμυίμπιῖ: σαδην πθξοϊθη- 
ἰ65, ΠΒῚ ΤΑ] ]ΟΥ, βου ρβουπηΐ κονίας 

ας νιυ]δϑαία Ἰθοῖῖο δϑδὲ ΠΡΌ Υο- 

ταπι, βθηξθηία ἴΐα ΧΡ] σδέτιν 1 
ΞΟΒΟΙΠο: ὑπὸ κα ον. παρ᾽ ὑπόνοιαν, 
δέον γὰρ εἰπεῖν ὑπὸ λύπης τὴν 
καρ δέ αν; ος καὶ ἐν ἀρχῇ ἔφη; 
ὑπὸ κονίας τὰς δ φρῦς εἴπεν, 
ὅτι καὶ οἱ κονίαν ἦτοι ἄσβεστον 
ὀσμώμενοι δάκνονται τὴν ὀφρῦν. 
(2) ἄλλως. ὑπέρβατον. αὐΐ ἀθ Βγ- 
Ρεσβαῖο οοβ]ίαν!ξ, ΣΣ ὑπὸ κον. 
τὰς ὀφρῦς τοῖα! δα ῥδύπτομαι, ατιοά 
ΠΟῺ τηοαο ἀατιπι δϑὲ, ξεα δἰϊαῖη 1ι:- 
ορίαπ ρτορίοθγθα «πο ΠΟῺ 50]8 51- 
ῬοτοΙ 8 μοπεΐηπτα ΒΡ] απ τα, αποαᾶ 
αιιΐθπι δ]ΐοσ 116 αἷὲ9 ποὺ 1ᾳ6η} 
8558. 80 51. Ὠἰοαθορο ς αἰχίββθὲ 
οὕτως ἐδ. ὑπὸ λύπης τὴν παρδίαν, 
νϑξίρια, σποιηοῦο 16 ΠΕΙ͂Ι ροϑββοῖ, 
ἜΧΡ ποιῖξβθε. τϑοῖα ἰδηῖθῃ 1111 χο- 
νίαν 1: 1 Πθπηὶ Πχίνιηι, απὸ ἀπ- 
οἷξ νϑυύβαπι. δύπτομαι: 4105 5θοιι- 
ἀπ Β6, πᾶθο 1ξ8 γὙϑα τα: δα χιμτε-- 
φιιαπενγ δ. μ0 650 πιϊδμὲ δογά65 αὖ- 
έμο, ϑδιροτγοίέία τπθὰ 816 τποτποσα εξ 
1αῖνίπε. ἩΘαι8. Θηϊπὶ ἔεσοπάβ οδϑὲ 
ΕὙΙΘΟΛΠΗΙ πη ουργείϑεο μΒ8θο: δε 
ΘΚ φῴο ΘΡῸ δοταϊδιμξ οἴμοτ ,), Νιχι- 
ΤῈΣ ΟἿ Ραϊνογίδιιδ 816 ΦΕΕΤΕ αἰἼσέμδ 

7μὲ Οἴσοα δωρθτοϊέζα, δὴ ππᾶθ, 
4.8650; ῬΆΪνΙ5 ἴῃ νϑοπᾶ Ῥηγοα3 
πὸ που ἀΐσεχα νἱαδίαν Π]1οδ60- 
ῬοΙΐ5, 56 πα 4|181), ΕΧ 410 88 8- 
Ἰιθυθ βοϊθαῖ, ἰἴ8ὰ σομίσαχίββα 88- 
ῬΘΥς1]18, νεῖαξ τποΥβα, ἢ. 6. 8ᾶθο 
ἀγαΐππι ἔιιῖ5586., 4π8πὶ ποαᾶϊΘ, χσαοαᾶ 
886 ΠΙ8Π6 ΔΡΠοΥῖΣ Πἰχίνίο, τ 1π 
Θοποϊοηθπὶ ἱγοῖ, σπομπίαην ΠΘΠ11- 
ΠΕ πὶ 866556 ν᾿ ἀθαὶ οἱνἽ 1, ..Π8}}- 
ἀιαπη δηΐθᾶ ,(ς παῖδ, ΧΙ ν τ 
515 τϊπὶ τποπιογαϊὲ ΕΟ 
᾿. ε. παμσιδῖη πα 515. Ροθηϊἑα, 
τ 6 ̓ Σχίν 1 Π πλθιιτα, Ῥτοξιαίςδο. 

19. κυρ. ἐπκκλ. ἐν ῇ ἐχύρουν τὰ 
ψηφίσματα. εἰσὶ ὃὲ νόμιμοι ἐκπλη- 
σίαι αἱ λεγόμεναι τρεῖς τοῦ μηνὸς 
᾿ϑήνῃσιν, ὴ πρώτη, καὶ ἡ δεκάτη, 
καὶ ἡ τριακάς. εἰσὶ δὲ καὶ πρόσχλη- 
τοι ἐναγόμενοι κατὰ τινὰ ἐπείγοντα 
πράγματα. αἱ μὲν οὖν νόμιμοι καὲ 
ὡρισμέναι ἐκκλησίαι, κύριαι λέγον- 
ται, ὡς ἔφαμεν, αἱ δὲ πρὸς τὰ 
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ἑωθινῆς ἔρημος ἡ Πνὺξ αὐὑτηΐ᾽" 
οἵ δ᾽ ἐν ἀγορᾷ λαλοῦσι, κἄνω καὶ κάτω 
τὸ σχοινίον φεύγουσι τὸ μεμιλτωμένον᾽ 
οὐδ᾽ οἵ Πρυτάνεις ἢ ἥκουσιν, ἀλλ᾽ ἀωρίαν 
ἥκοντες, εἶτα δ᾽ ὠστιοῦνται πῶς δοκεῖς 

ΞΟ 

κατεπείγοντα συναγόμεναι σύγκλη- 
τοι. ὃ. νἱΔἀ., «ιΐ Ιδπάδπειγ, Ρ6- 
τἰῖ, Τιοσο. ΑἸ. Ρ. 2376. οὐ 1πρυΐη15 
ϑοΒβορθιιδηη. Πἰργὸ ἀ6 σου 15. Α- 
ἐπθηϊθηβίιπι ράσο. 99, ββεᾳ4. οἵ. 
οἰΐαπὶ Κόρκιιβ (Θ᾽ ἐδοεξρεδιτς ττιὰ 
Οοτϊολεονογξασδαπρ ἀθγ Οτ.) Ρ. 47. 
56 αι. 

40. ἀθΘ Ῥηγοθ, πΌ ἔππὶ ΒαΡ6- 
Ῥαπίαν σομποίομδβ, αἀϊοῖιπι δα Ῥδο. 
655. 

τὰ Β ἀγορᾷ. διάφορα δηλοῖ τὴ 
λέξις. νῦν μὲν (ταϊη1πι6) τὴν ἐκ- 
κλησίαν. ὅϑεν ὃ Νέστωρ ἀγορη- 
τῆς, καὶ τὸν τόπον ἔνϑα πιπρώ- 
σκεται τῶ ὦνια (τα 1... χαὶ 
αὐτὰ τὰ ὦνια σημαίνει. 8. ἐο νε- 
ὨΪΓΘ εἴ σοηἕΐαρι]αυ! 50] 6 δὲ οἱἶο- 
Ξαπὶ ψαϊρὰβ ΑἸΠΘμϊθηβίιτι. --- ἄ - 
γνώ καὶ κάτω. ἴογγλια ἀἸσθμηαὶ. 
“ἃ Ῥας. 1109. 

22, ὑπὲρ τοῦ ἐξ ἀνάγκης αὐτοὺς 
εἷς τὰς ἐχηλησίας συνιέναι τοῦτο 
ἐμηχανῶντο καὶ πολλῆς Σ ἄλλα. ἐνε- 
πετάννυσαν γὰρ τὰ γέφῥα καὶ ἀπέ- 
κλειον τὰς ὁδοὺς τὰς μὴ φερούσας 
εἰς τὴν ἐκκλησίαν, καὶ τὰ ὦνια 
ἀνήρουν ἐν ταῖς ἀγοραῖς, ὅπως 
μὴ περὶ ταῦτα διατρίβοιεν" ἔτι μὴν 
καὶ μεμιλτωμένῳ σχοινίῳ περιβαλ- 
λοντες αὐτοὺς συνήλαυνον είς τὰς 
ἐκκλησίας. τοῦτο δὲ ἐποίουν ὑπὲρ 
τοῦ μὴ βραδῦναι" ὅσοι γὰρ ἐχρί- 
οντο, ζημίαν ἐξέτινον. ἄλλως. ἐπεὶ 
ὀκνηρῶς εἶχον οὗ ᾿ϑηναῖοι πρὸς 
τὰς συνόδους, εἰώϑασιν ὑπηρέται 
δύο μεμιλτωμένον, τουτέστι μίλτῳ 
ἤτοι βάμματι κοκκίνῳ (χφρεόμενον), 
σχοινίον ἐκτείνοντες, διὰ τῆς ἀγο-- 
ρᾶς διώκειν τὸν ὄχλον εἰς τὴν ἐκ-- 
κλησίαν, (ἔοτ!. δεὰ Δ γορᾶς ὍΣ 

ὠκειν τὸν ὄχλον εἰς ἐκκλη- 
σέατ,.) ὥς φησι Πλάτων ὃ Κωμι- 
κός. ὅσοι δὲ ἐχρίοντο, ἐξέτινον ζη- 
μίαν. 8. σου ξογυ προ ΒΘ, ομο. 
879. ΒΤ.: 6 χαρχίοαϊο ἔχθ., {0 

ἐλθόντες ἀλλήλοισι περὶ πρώτου ξύλου, 

ΞΟϑη]ς ἱπῖρα ἴῃ ΟΠ ΟΥ ΘΠ σΟσ6- 
Ρβαΐαγ, νἱάθ 8, Ῥεῖ ἐν: Ατε ὉΣ 
9288. ἕε ϑοϊιοθπιαηη. 1]. 1, δὰ 19. 
Ῥ. 63. 5δεχιι. δι τα.) 

9286. ἀκ Ῥυγ δηῖριις, βϑθηδέιβ οἷ 
οομ οι ΑἸΠΘπΪ5. ΡΥΔΘΘΙαΣΡι5, 
οἵ, Ῥαρ. 856, 8.: ἀωφίαν. ἀντὶ 
ἀωρίᾳ --- ἀκαίρως καὶ παρὰ τὸν 
δέοντα καιρόν. ἄωρα γὰρ τὼ παρὰ 
καιρὸν τρυγώμενα. 8. ἀωρίᾳ 16, 
ἤν ΞΕΩ ΤΘΟΙΘ Βυ.: »αἀῳρέαν εἰ- 
Πρίοα ῥσὸ κατ΄ ἀωρίαν ὥραν Ρο- 
Ὠ1ΠΠΥ 7) ΠαΠΟηι6 πεσπθπεῆν; {πᾷ 
Ἠϊαΐι5. υ]Ἱξαΐαῦ, Ῥτάθιαὶ αὐτὰ 111], 
σαϑηὶ ϑι1 485 ασποβοῖξ, ἀωρίᾳ.“ οἴ. 
ΜΆΡΗ, ὃ. 494, 8., πο5. δὰ Ρᾳς. 1048. 

94. ὠστ. διωϑήσονται . ἀπὸ ἐν- 
ἑστῶτος τοῦ ἀστίξια, ΞΕ ΟΕ ΟΣ 
πώς δοκεῖς Ρῖο ναζάο, νοἠεπιότι- 
267. ὉΠ ἸΩΙ 75): 

25. περὶ πρ. ξύλου. “περὶ τῆς 
προοεδρίας, ὡς ξυλίνων οὐσῶν τῶν 
καϑεδρών. ὅτι δὲ ἐκ λίϑων, παν- 
ταχύόϑεν δῆλον, ὅταν (φαϑηαοαιιξ- 
ἄδπι, αὐ Ὑπας. 1, 141. 142. οἷο.) 
λέγῃ δα) τῆς πέτρας κάϑην - 
ται. 8. --- Ῥο]]χ 4, 191. πρῶτον 
δὲ ξύλον ἡ προεδρία, μάλιστα μὲν 
δικαστῶν, Ἱζ, οἵ., τιοποπῖθ Β6., 
ἰηῖγα 42., Να5ρ0. 90. ΕἸπη)5).: Αἀ 
υπο νούθατι εἰ 49, γδϑδρίοῖς Ρο]- 
Ἰπχ 8, 133, ἀ6 Ῥηγοθ 5618: ἐκά- 
λουν δὲ τινα προεδρίαν καὶ πρῶ-- 
τον ξύλον. Ὠϊηα.:.,,Εχ Ἠϊ5. Αὐϊβέο- 
ΡΗδηῖ5. οἵ Ῥο]]μοῖς. νϑυθῖς ϑ.Πῃοο- 
ἸΠΔΏΠ5 1. 1. δὰ 19. ρᾶρ. 58. 
566ιι, σΟ]]ΠρσῚ , ῬΥΆΘΙΘΥ βάχθα 511}}- 
5614, ἀε ΠΝ εχ Εᾳα. 793. 
(ἐπὶ ταῖσι πέτραις οὐ φροντίζει 
σπληρῶς σὲ καϑήμενον οὕτως) οοη- 
βίαι, 1η πιθῆϊα ἔοτίαβδα Ῥηνοθ 
οἰΐδιη Πσηθα [ιΐπ56.ς Ιβέπηι 1ο-- 
οππὶ ΟΧ ΕἸΠΕ ΡΒ 15 1 16}118 Εη5 δἰΐδηι, 
τὶ ΤΆΠΟΥ.. 5080]. ΒΟΥρΡ 51556 νἱαο- 

ἰπτ: - ὅταν λέγη, ὅτι ἐπὶ ταῖς 
πέτραις κάϑηνται. 
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»ς ΄ "δ. 

αἀϑθοοι ΟΞ ΘΟ ΘΟΕ ᾿ 

ἔσται, προτιμῶσ 

ΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ἰρήνη δ᾽ ὅπως 
ἐ οϑϑϑμα ὦ πόλις, πόλις! 

" Ἅ ἣ 

ἐγὼ δ᾽ ἀεὶ πρώτιστος εἰς ἐκκλησίαν 

νοστῶν καθημ αι" 
ἘΡΡμοι Ἵ Ξ᾿ 

κατ, ἐπειδὰν ὦ μόνος, 
530 στένω, κέχηνο, σκορδινῶμαι, πέρδομαι, 

5 - 

ἀπορῶ, γράφω, παρατίλλομαι, λογίζομαι, 
3 - 

ἀποβλέπων 

ει “7 τι 

ὃς οὐδεπώποτ 

Φ9 ́ι 

96.- ὥἄϑροοι (510) κατ. ἀντὶ 
τοῦ ὁμοῦ. προπαροξύνειν. δὲ δεῖ 
τὸ ὄνομα, καὶ δασύνειν τὴν πρώ- 
τὴν συλλαβὴν “Ἱττιχῶς. (πα 56- 

οαΐας ἘΠ5]. ϑαϊαῖε ἄϑροοι οἵ ἁ- 
ἁροίζεται ἂρ. Ἐπιυὶρ. Εδθυδο]αᾶ, 
193. Ξεὰ ΤὭοη,αβ Μ85. ; τὰ] ΠΘὩ 6 
Βτ.: ἀϑούος ᾿ἀττικοὶ, οὐ- ἄϑοους. 
οἵ. Βυξιπιθπηϊ βού. δύ. ἔν 10 Ὁ. 948.) 
καταῤ ῥέοντες δὲ ἀντὶ τοῦ ἀ- 
ϑρόως ἐπε ἐρχόμενοι. ἡ μεταφορὰ 
ἀπὸ τῶν ποταμίων δευμάτων. καὶ 
Ὅμηρος τὰ δ᾽ ἐπέῤῥδεεν ἔ- 
ὥνξεα πεζῶν. 5. 

57. προτ. φροντίξουσι. οΕ, Βδ8η. 
599. -- ὦ πόλιες, πόλις. 1ἴὰ 
ϑόρῇῆ. Οδβα, Τυυ. 596. 

Φ8. πρώτιστος. ἴογπιδ ΥΔΥΙΟΥ͂, 
πρώτιστα οὐπὶ Δ|10ὲ Ἰοοῖταν , ἐππηὶ 
ἂρ. πο ποβίσα Β]αΐ. 787... 1101 

νι6 απηοΐαϊα. 
909. νοστῶν. ἁπλῶς ἐπὶ τοῦ ἐρ- 

χόμενος καὶ ἐπανερχόμενος. 8. ἔτο- 
ααθηῖ5 ἐδὺ οομηροβίϊπηι περινο- 
στεῖν. 

80. σπορ δ. οἴ. Β 8:5. 873. 
91. γράφω μὲν το ΟΡ ΩΣ ἢ 

ξωγραφῶ, ἀπὸ τῆς γῆς ξύων τῷ 
δακτύλῳ ἢ τινι τοιούτῳ (ν ε]υῖ μ8- 
6.10), ππαιδιᾶς τινος. Ἐ (ἔοτι. παε- 
διᾶς τινας, Ἰᾳδιι5 ΔΙΙαοβ., ἱπιδσ]- 
Ὧ65. σιιδβάδηι ρΡΘΥΓ ᾿πβιιτ ἀθβουθῸ 
ἴπ ΡΆΪν ΘΓ Θ.) παρατίλλομαι δὲ 
τὰς ἐκ τῶν μυκτήρων ἔχω τρίχας 
7 τῶν μασχαλῶν. (εξ. απ. 481.) 
ταῦτα δὲ πάντα ποιοῦσιν οἱ προῦ- 
δεχόμενοι μέν τι, τὸν δὲ χϑύνον 
δαπανῶντες εἰς ἀπορίαν καὶ ἀμη- 

εἰς τὸν ἀγρὸν εἰρήνης ἐρῶν, 
ὁτυγῶν μὲν ἄστυ, λ 3. 9 ν - 

τὸν δ᾽ ἐμὸν δῆμον πο- 
Ὡῶν, 

εἶπεν ΖΦΝΘΡΑΚΑ͂Σ ΠΡΙΩ, 

οὐκ ΟΞΌΣ, οὐκ ΕΑΆΑΙΟΝ, οὐδ᾽ ἤδην ΠΡΙΩ, 

χανίαν, μὴ τυγχάνοντες τοῦ 'προῦ- 
δοκουμένου λογισμοῦ. - 8. 

ΡΞ ἀποβ.. δ, τ. ἀγρόν. οἱ γὰρ 
πολιορκούμενοι ἀεὶ ἐπὶ τὸν ἀγρὸν 
ἀποβλέπουσιν, ἐπιϑυμοῦντες ἕν 
αὐτῷ εἶναι. 8. Μοπαῖ Βε6. δα Εἶχα. 
8093., βϑοιπάπην ΤΗπογα. 9, 14., 
17., 5ἴδιϊη 11010 Β6}}1 ῬΕΙΟρ. Α- 
ἐβεηῖθηδθ5, Ζ81 Ρ]θσα 6. ΤΕΓΙ 
ΠΔΡΊ ΓΘ 5ο θθϑμτ, 1 ΠΥ̓ΒΘ αι σοπι- 
1] ᾶ558., Ἰταχῖθ ΟΡΡΙΘῖα5. ΠΟΙΊ1--. 
15 ζιιῖ1558 Αἰδϑπας, αὖ πο ΟΠ Π 685 
σορθυῖαῦ ἀομ]0 1118. ΘΟΥ̓ΠῚ 1Π115 
6556 Πησιθιν ΠΙσΆΘΟΡΟἾ 15. 

83. 810». δά. σευγώ --- ποϑώ, 
αιοά μίαροι ᾿όβΥϑθο. 51 Ἰθρϑέι. 
διρΘυοΥΘ νεῦβιὶ ἀποβλέπων ὃ᾽΄. 6- 
αυϊάοπι τη] 1 Ρ]6π6 αἰἸ5Έ]η σα 
ῬΡοβὲ ἐρῶν, ἀείπαβ Ἰθρὶ τὸ ἀρ. 
ϑίοθαθαηι, ΘεδἔθΥΙ5 ἐπαπταταιῖϑ 
Ὥϑῖι ΟΠ Ὠλ δ τι5 Ὠ1ο Ἰοσιῖ5 δὲ Ρᾶτ- 
ΔλοῚρ 118 Ρϑγιη ἡ ηο 15. 8.: δ᾽ στί- 
χος ἐκ τραγωδίας. 

84. ἄνϑρακας. πρίω. --- ἦν 
γὰρ ὃ Δικαιόπολις ᾿ἀχαρνεύς (4φαῖ 
αἰξουῖθ ΟΠΟΠ 1465 νοσθιτ 1ηἶτα 
373... ἃ τηοπαὶΐ ΕἸπα5]. δ οὗτοι δὲ 
πολυάνθρακες καὶ οὐ δεύμενοιε 
παρ᾽ ἄλλων πρίασθαι. ὃ. 

35. ἤ δην. ἜΠπι51. οὲ Ὀἰη. Αἵ- 
ἐΐοο. 1 νυ] Αὐἱβίορμ. ἴεγα ἤδει, Β 
Ῥαγὶβ. δὲ Βγυ. ἤδη. νἀ. σταπιπιᾶ- 
Ἰ1οῖ, 1ΠΡΥ 15 Βα θθτΝ, δτ. 8. 
εἰ ἢ! Ῥϑ5. 451. δι: οὐδ᾽ ἤδει 
πρίω. οὐδὲ ἐγιναακε, τὸ πρίω 

5 
ῥῆμα" οὐ γὰρ ἐδεῖτο ἀγοῤάσαι ἔ- 
χῶν οἴκοι. 
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αλλ αὐτὸς ἔφερε πάντα, χὠ ΠΡΙΚΦΝ ἀπῆν. 
νῦν οὖν ἀτεχνῶς ἥκω παρεσκευασμένος 
βοᾷν, ὑποχρούειν, λοιδορεῖν τοὺς ῥήτορας, 

ἐάν τις ἄλλο πλὴν περὶ εἰρήνης λέγῃ. 
40 ἀλλ᾽ οἱ Πρυτάνεις γὰρ οὑτοὶ μεσημβρινοί. 

οὐκ ἠγόρευον; τοῦτ᾽ ἐκεῖν᾽, δὐγω ἴλεγον" 
εἰς τὴν προεδρίαν πᾶς ἀνὴρ ὠστίξεται. 

ΚΗ. πάριτ᾽ ἐς τὸ πρόσϑεν, ΠΝ Ἄν, 
πάριϑ᾽, ὡς ἂν ἐντὸς ἦτε τοῦ καϑάρματος. ἀντ ἐγ 

454.Μ, ἤδη τις εἶπε;" 
ΚΗ. τίς ἀγορεύειν βούλεται; 

86. χὠ πρίων ἀπῆν. Μελι- “τυχε. --- 8. Ηδϑυοῃ. ὑποκρούει" 
βἰδίΐθιι Πιυ]ι5 Ἰοοὶ Ἰδίϊηι5 βθύπιο ἀντιλέγει. ΝΜ1α]6. (2) οεχ Ἐςο]. 956. 

ΠΟ ΠΟΣ Θδβθαααγ, Ἰοοῖις οδὲ ἴῃ νος 88. 596. νεγίοπά πηι: Ζηεογροϊίατο. 
αὐτὰ 51] πᾶ ῖηθ πρέω ἐπι εἰ πρί- 
ὧν δεῦγα- Βγ.7)γ Χὰϊ μος ἴΐὰ τοαε:- 
αἴξ: δὲ αδεταὲ τδέμα, φιοὰ ταϊἠιὲ 
ΦΟΥ ἀἰδδθοαὲ, ΕἾΜ, Ρα.]ο Ὑθοῦλι5 
Βε.: »»Ἐὲ αὐεγαὲ πρίων (ὃ πρίων), 
δίνδ 289 φωῖ τη έτσι ΟΤΙ ΠΤῚ1417. “ιαδὲ 

δέγγα αἰΐφμα δϑυαγεοὲ δὲ ογμοίαγοέ 
ἑαοτιείάοπι οσοίτιοτιο τοσθπι πρίω, 
6Π16.“ ἡ 586 μαγίϊοϊρίπτη οβὶ ὁ πρέ- 
ὧν, ἰάᾳιιο 1η 6] σϑηάι τροπε- 
κῶς, απεπιαθυποάμμι, ταοηθηὶθ 
ϑομποίάθσο ἴῃ 16χ. ου, ν. πρίω, 
Απτραῖου αἰχὶξ Αμα]θοῖ. ΒΥ. 9. Ρ. 
190. πριομένῃ (ἐχαορογδαεα) κάλλει 
Γανυμήδεος “Ἥρη. οἷ. ΤίοΡοοκ. δὰ 
ΘΟΡΆ, Αδο. 1019. (956.) Ἰξίτιιν πος 
αἰοῖς ΠΊοΘΘορο 5: πέὸ ψιῖδῳμάπε 
ΑΡῚ, ἴπ τὐῖριι 116.) ὁγαξ, φμὲ γπὸ 
ογμοίατθι,, {μΐ ΣΙ. οὐΐο δαρας τιῦ 
Ηϊς ἵπ 6, 11 ΘΟΡΗ. Απιῖρ. 357. 
οὐδ᾽ ὁ κωλύσων παρῆν, εἰ ἔτε- 
6 η5 οβὲ ΒΙς τιδι15. δΥ ΤΟ 11}1} οὕ 
Ῥαυεοὶρίο, εὐ ἀοοιΐξ Μίδυιη. συ. 
δι. ὃ. 366. 

857. ἀτεχνῶς, Ῥίαηθ, ῬὈ͵ΟΥΚΙι5. 
ΑμΙοϊδία ΜΙ8. 8ρ. ΒΟΒΠΚοα, δὰ 
5080]. Ρ]αίομ, Ῥ. 255., ᾿τηοῃθηΐθ 
Ὁ πα, : , ἀτέχνως" ἀπλάστως, ἀδό- 
λως. τέχνη γὰρ ὁ δόλος. ἀτεχνῶς" 
βεβαίως, ἀσφαλῶς, εφανερῶβ. ἢ 
ἀληθῶς, τῷ ὄντι, ἁπλῶς, χωρὶς 
πανοῦυργ ας. ἢ τελείως, παντε- 
λῶς, καϑάπαξ, καϑύλου. Ρίαπο 
Ραγαέμα ἀμο αἀνετχιί. 

88. ὁ ποκρούειν. ἀντιφϑ ἔγγε- 
σϑαι, ἀντιλέγειν ἁπλῶς καὶ ὡς ἔ- 

Εἰπιοῖ. ἀθ οσαΐουθιι5 ρ}11015 ΑἸΒ6- 
ὨΪΘΏ 51 πὶ οἵ. Ρ]ι:. 568. 

40. οὐτοιῖΐζ. δεικτικῶς. (λὲς αὐ- 
δώσ: νὰ, ΝίΔΙΗ. δι. δύ. ὃ. 470.) 
μεσημβρινοὶ δὲ, οὐκ ὀρϑρί- 
σαντες. 5. 

41. οὐκ ἠγ.; πιοτισια ῥγαθαϊαὶ 9 
οὗ. 94, 5θαιι. 

42. στ. , ϑλίβεται. 51]. ΜιοΐοΥ. 
44 ὡς ἂν ἐ. ἦτε. εἰώϑασιν οἱ 

᾿Αϑηναῖοι σφάξειν δέλφακα.,. καὶ 
δαίνειν τὰς καϑέδρας (ΞΡ 56 ἴα 1ῃ 
ΘΟΠΟΪΟ.)6) τῷ αἵματι αὐτοῦ εἰς τι- 
μὴν τῆς Δἥμητρος, ἐπειδὴ τοὺς 
καρποὺς αὐτῆς βλάπτει. ἄλλως. ὅτι 
καθαίρονται, οἱ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, 
χοίρου σφαζομένου. “καὶ ὁ ῥήτωρ 
φησίν: ἐπειδὰν τὸ παϑάρσι- 
ον περιενεχϑῇ;, καὶ ὃ κήρυξ 
τὰς πατρίους εὔξηται, τό- 
τὲ ὃ ὴ κελεύει δημηγορεῖν. 
τὸ δὲ ϑυόμενον χοιφίδιον ἐπὶ κα- 
δ άρσει τῶν τόπων κάϑαρμα 
ἐχαλεῖτο, ὁ δὲ περικαθαίρων κα- 
ϑαρτής. Αϊσχίνης δὲ ἐν τῷ κατὰ 
Τιμάρχου (Ὁ. 48.) καϑάρσιον καλεῖ. 
ὅ. Ῥογποι Ποὺ δα υἱΐῃβ σοποῖο-- 
Ὠϊ, νἱὰ6 ηοΐ, αα οης. 128. (1 
Ὠγ11516]8ηι ΡΥῸ ΡΟΥΘΘΙ]Ὸ ΡΥ Ἰοοιπὶ 
Δα 1]76 1 πιοηϑὲ Ἐ]π15].) οὲ Ηδυρο- 
οταῖ. ἴῃ καϑάρσιον. 18γ. ῬΥΔΕΙΘΥΘα 
Ἃἢ6 μᾶαὸ σῷ ᾿ἰδιιθαηξιχ ῬΟ]Πχ 8, 
104. εἰ ϑομοδιιδπ, 1. 1, δα 19. 
ῬΡ- 91. 564. 186.: ργοοθάϊεθ,) μὲ ἔχι- 
ἐγ ἰμδέγαξώτι διε οςσώπι. 

45. τίς ἀγ. βούλεται; Ῥταέ- 
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24Μ. ἐγώ. 
ΚΗ. τίς ὦν; 

ΔΜ. ᾿Δμφίϑεος. 

ΚΗ. οὐκ ἄνϑρωπος; 
“ΑΜ. οὔκ, 

ἀλλ ἀϑάνατος' ὃ γὰρ ᾿Δμφίϑεος Ζήμητρος ἦν 
καὶ Τριπτολέμου" τούτου δὲ Κελεὸς γίγνεται" 
γαμεῖ δὲ Κελεὸς Φαιναρέτην τήϑην ἐμὴν, 

560 ἐξ ἧς Δυκῖνος ἐγένετ᾽ " ἐκ τούτου δ᾽ ἐγὼ 
ἀθάνατός εἰμ᾽ - ἐμοὶ δ᾽ ἐπέτρεψαν οἱ ϑεοὶ 

σπονδὰς ποιεῖσθαι πρὸς “ακεδαιμονίους μόνῳ, 
ΕῚ 2 ᾿ , Ἵν ὩΣ ᾿ ΄ 2 ΓῚ “᾿ 

ἀλλ ἀϑάνατος ὧν; ὠνδρες, ἐφόδι' οὐκ ἔχω" 

οὐ γὰρ διδόασιν οὗ Πρυτάνεις. 
ΚΗ. 

ςοΙμΐΪβ νοὸχ βοϊθηιηΐβ ἴπ ἀοπιοο γα ΐα, 
ἌΡΙ νἱσεραὶ ἐσηγορία. 5ἷ5 εἴ ἱἴπ 
ὈΟΠΟΙΟΏΪΡΙΙ5. το! !Θγαπι ἘΠοΟ], 180. 
εἰ ΤΠα5πι. 986. 6. 

46. οὐκ ἄνθρωπος: αυΐα 
νοχ μφίϑεος ΠΟΙ ΟΠ ΩΥ 6 Χ ϑεὸς, 
ἄδμ5. Β6. Ἐλὰ ϑ0161 πὶ ἀον Εἰγ- 
ΤΟ] Θ ἀ65 Νδιηθηβ Ζπιέλεος, 
ΠΘΥ βονῖεὶ 8415. ἔπι μπιὶ πὶ Οοἱέ 
Βεάεαΐθα Κδημ, 2} 1οἰαπιά. 

47. ὁ γὰρ 1 : ἤν ἱερεὺς 
ΖΙ]ήμητρος καὶ Τριπτολέμου ὁ ᾿1μ- 
φίϑεος: (9) πέπαικται κωμικῶς 
ταῦτα" Κελεοῦ γὰρ καὶ Τριπτολέ- 
μου. (πιο: Κελ. γὰρ παῖς Τριπτό- 
λεμος: νίαδβ Αρο]]οά. 1, 8.,) Ῥαιι5. 
1, 14. 5Ἰπη}}1 πιθημῆα δρ. υτίρί- 
ἄδπι ΗΞΙ. 1015. κἂν ὑστάτοις 16-- 
δτιν Ῥτο πανυστάτοις.) ταῦτα δὲ 
λέγει ἐν παιδιᾷ, σκώπτων τὸν Ἐύ- 
ριπίδην, ἀεὶ ἡδέως ἀπαγγέλλοντα 
τὰ γένη ἐν ἄλλοις τε καὶ καταργὰς 
τῆς ἐν Ταύροις Ἰφιγενείας" Πέ- 
λοψ ὁ Ταντάλειος εἰς 1: 
σαν μολὼν Θοαῖσιν ἵπποις 
Οἰνομάου γαμεῖ κόρην; Ἔξ 
ἧς Ἂτρ εὺς ἔβλαστεν" Ἃτρἐ- 
ως δὲ παῖς Μὲεν ἕλαος Ἄγα- 
μέμνων τε" τοῦ δ᾽ ἔφυν ἐγώ. 
τοῦ δὲ Κελεοῦ μέμνηται Βαχχυλί 
δης διὰ τῶν Ὕμνων. ἄλλως. τὸν 
πρόπαππον͵ αὐτοῦ λέγει, (2) ὃς 
᾿ἀμφίϑεος ὁμωνύμως ἐκαλεῖτο. 8. 

οἱ τοξόται ! 

49, τήϑας ἐκάλουν τὰς μάμ- 
μας. καὶ τηϑελὰς τὰς μαμμοϑρέ- 
στους. (τοὺς μαμμ. : νἱᾶ, ϑΘοημποῖ- 
ΘΕΟΥ͂ 16χ. δτ. ν. τηϑέλης.) 85. 
ἩΦ 8. οὗτος γὰρ ὃ σκοπὸς τοῦ 

δράματος, στε σπονδὰς ποιεῖσϑαε 
πρὸς -«᾿απεδαιμονίους. ἐφόδι᾽ 
οὐκ ἔχω. ὅτι ἐκ τοῦ πολέμου 
πένης εἰμί. --- 8. ἐφόδια ἱἰπῖε]- 
Τὴν νἱοΐαπι αι  ἀἸαπτσ,, ἸΘρϑ.15 
νἸγίσαιιθ ἀθ Υ8ρ. θ618 πιϑυτ 5 ΡΥδ6- 
Βουΐ βοϊ ἔπι ΑἸΠΘηΙβ 1π ρυγέδπθο, 
π55ι τῶν Πρυτάνεων. (οἔ. 125.) 
Ἰοσαΐιπι θηΐπι 58 ἀΘΟΥΠΏΙ 6558 δἱξ 
ΑΠΙΡΆΙ ΘΙ. 

δά. οἱ τοξἕ. τοῦτό φησιν εἷς τῶν 
πρυτάνεων, κελεύων ἐχβαλεῖν τὸν 
᾿μφίϑεον ὡς ὑβριστήν. - εἰσὶ δὲ 
οἱ τοξόται δημόσιοι ὑπηρέται, φύ- 
λακες τοῦ ἄστεος; τὸν ἀριϑμὸν 
χίλιοι; οἵτινες “πρότερον μὲν ᾧκουν 
τὴν ἀγορὰν μέσην σχηνοποιησάμε- 
Ψοι, ὕστερον δὲ μετέβησαν εἰς "4- 
ρξίον πάγον. ἐκαλοῦντο οὗτοι καὶ 
Σκύϑαι καὶ Πευσίνιοι, Πευσῖνός 
τινος τῶν πάλαι πολιτευομένων 
συντάξαντος τὰ περὶ αὐτοῦς. 8. 
Ἰαιᾶϑι ΕΠπ5]1. ῬΙαΐοποπι Ῥγοΐαρο- 
γὰ ο. 97... 11 δα Ἰθριιητατ : κπα- 
ταγελώσι καὶ ϑορυβοῦσιν, ἕως ἂν 
ἢ αὐτὸς ἀποστῇ ὃ ἐπιχειρῶν λέγειν, 
καταϑορυβηϑεὶς, ἢ οἱ τοξόται αὐ- 
τὸν ἀφελκύσωσιν ῇ ἐξάρωνται, Ἀξο 
λευύντων τῶν πρυτάνεων. 
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55.43.}Μ.ὦ Τριπτόλεμε καὶ Κελεὲ. περιόψεσϑέ με; 
21. ὦνδρες Πρυτάνεις, ἀδικεῖτε τὴν ἐκκλησίαν, 

τὸν ἄνδρ᾽ ἀπάγοντες, ὕστις ἡμῖν ἤϑελδ 
σπονδὰς ποιῆσαι, καὶ κρεμάσαι τὰς ἀσπίδας. 

ΚΗ. κάϑησο σῖγα. 
21. 

60 

ΕῚ κ 
μὰ τὸν ᾿4πόλλω ᾽γὼ μὲν οὔχ, 

ἣν μὴ περὶ εἰρήνης γε πρυτανεύσητέ μοι. 
ΚΗ͂. οἵ πρέσβεις οἵ παρὰ βασιλέως. 
21. ποίου βασιλέως; ἄχϑομαι ᾽γὼ πρέσβεσι, Με ὴ ὁ μεδι 

καὶ τοῖς ταῶσι, τοῖς τ᾽ ἀλαζονεύμασι. 
ΚΗ. σίγα. 
21. βαβαιὰξ, ὦ ᾿χβάτανα, τοῦ σχήματος ! 

65 ΠΡ. ἐπέμψαϑ᾽ ἡμᾶς ὡς βασιλέα τὸν μέγαν, 
μισϑὸν φέροντας δύο δραχμὰς τῆς ἡμέρας, 

58. Βδᾶν. εὲ Ὠϊμᾶ. ποιεῖσθαι, 
τὸ δῷ., 191. 564 πίγοσαθ πλοᾶο ηἸ- 
οἰζαγ : νἱὰθ, ἰδιιάδηΐθ Ε]η15[6]0, 
Ῥδο. 2192., 1197. (εἰρήνην ποιήσαο); 
Ἔππο, ὁ. 290, -- χὰὶ κρεμ. ἐν 
γὰρ τῇ εἰρήνῃ κρέμανται αἱ ἀσπί- 
δερ. 8. 
29. 1ϊα ΒΥ. δα.» τ} δὲ 888, οοϑᾷ, 

οὔ. 
60. πρυτ. ἀντὶ τοῦ χρηματίσητε, 

πράξητε. πάντα γὰρ ἀπὸ (ἔἴοτι. ὑπὸ) 
τῶν πρυτάνεων διεπράττετο. ἐχρή- 
σατο δὲ τῇ λέξει καὶ “]Ἴημοσϑένης. 8. 

61. ργοσδαιπξς Ἰοραῖ ΑἸΠ θη θη- 
βἰττα οἴπὶ Ῥδοιάδγίαθα, Ῥϑυβαυιηὶ 
Ἰοραῖο, οἵ ἀποριιβ θιιπιιο 5. οἱ δὶς 
αυϊάσθη Ριαν, ΕἸΠ15]. Ὀϊηα. Νοίσὶ- 
ΟΟΥΠΙΠῚ 6556 νἱάδίων 14, φιοα νὰ]. 
80 Ἰορσίτιγ, οὗ παρὰ βασ. πρέσβεις. 
βιιηΐξ Πᾶθο ἄμετρα. 8.: οὗ πρέ- 
σβεις. (510, φιαδὶ οὐ ρ58 ἴῃ 18 
ἘΧΘΙΡΙΑΥθ 115 Ὠδθι55θὲ Ἰθοϊ Ομ ΘΠ 
ΡΥ Βαν.: αιοᾶ δηϊπιδανοσεξ 
ἘΠπ|51.) οὕτως (βασιλεὺς) ὁ Περσῶν 
βασιλεὺς κατ᾽ ἐξοχήν : τι, ὨγοηΘηῖΘ 
Βο,, οἰΐδτη 1πἶτγα 618. οἵ. 99. 5644. 
ΧοΠΟΡΙ. ΟΥ̓, 8, 8, 2. βασιλέα μέ- 
γαν ἰάθη νοσδὶ σϑρϑηὶ Ῥϑυβδυιηι 
ΠΑΡ. 1, 2, 8.: 4, 11., κἰσις μῖς 
ὩΟδίΕΥ 65., 118, σοίογιτι οἴ, δπ- 

χοῖ. δα 835. 
69. καὶ τοῖς ταῶσι, εοὲ ρα- 

φοπίδωδ, αιιὶ βἰῆρι 5. πον. ι}115 
Βρεοΐϑηαὶ ΘΧ ἢ ΘΠ, «ΠΟΥ ΠῚ πὶ 

ἈΒΙΒΤΟΡΗΑΝΕΒ []. 

Ἴατ σΘρῖἘ βαϊθίαϑ, ν146 ῬϑΕΠΤ,θο. 
Ἁπι|Ὸ Ῥ’ 917... 65 ποῖς .86 Αἥν. 109. 
ἴῃ Ααδοηαϊς, 8». Β. δα Αν. 1. 1.: 
-- ΡΆνΟμ65 ΥΑΥῚ δὐδηΐ (Αἴ μη, 
14, 95.) εὐ ροϑὲ ΑἸθχϑησαγὶ ἐδπι-- 
Ῥογὰ ἀθπλιπι ἔγθαθῃ 1 οΥ65, ν, Βα ἢ- 
ἕοη. Ηἰβῖ, παῖ, Αν, ὅ. 4. Ρ. 8. 5644. 
ΤΗΤΟΓΡΥ. ΒΟΥ]. σιδη ατιαπὶ 6 6 Υ6 
αἀυθῖταὶς Οδηλι5 δὰ Αὐἱβίοι. Η. Α. 
2. Ῥ. 608.“ νΙ4α. 1πρυῖπι15 1. Η, 
ψο55. ίγελοῖ. Βείοζε 2, 14. εἴ, χιιο5 
Ἰαιιάδὲ, Ατμρ. 9, 19., Δδ]ίδη, Ἡ, 
ΑΥδ ρ Ρτο; 

64. ὦ ᾽κβάτανα. ἐξιᾶσι γὰρ οἱ 
πρέσβεις κεκαλλωπισμένοι (οΥηαίϊ 
Ῥαγϑβίοο μαρίϊι, 86.), ὡς ἀπὸ Ἐκ- 
βατάνων, ἥτις ἐστὶ Περσικὴ πόλις. 
ὃ. Νίεαϊδθ ᾿πθίγΌ0 0115, 4181} 86- 
βἰαίθ μαρίζαραμς Υ0 5.65 ῬΘΥΒΑΓΏΙ, 
νἱα. Βγβάοντι Παπανμολ ἀδγ αἴξοτι 
Οεδοῖ. Ὁ. 176. εἰ. 4105 101 1δῖι-- 
ἀαὶ, Ηογοῦοί, 1, 99,, ῬοΟΙΥΡ. 10, 
94, οἷο. 

65. 5644. Πηχίεβθ νἀ θίῦ Παπηα 
Ἰοραιϊοηθιν Οομηΐοιι5 ΥἹ αἰοι] οδιι- 
58. οογΐθ αἰΐπιηι 46 δα βι]θπίϊιηι 
εϑῇ δρ. Ηἰβίουϊοοβ. 5801115 86}0]., 
Ὡθϑοΐο {πὰ Πά6: πρέσβεις δὲ ου- 
τοί εἰσιν οἱ περὶ τὸν Πόύρυχον, ἐμ- 
πλησϑέντες τρυφῇ : 4ττοὰϊ ΜοτΥ- 
οὕ Ρυοξιπαθ σαϊαθ πηδοι]αᾶ 
ποία βοϊθὲ Αὐἱβίορῃ. --- φέρον- 
τας. οἴ.90. Ιάφι; μεσϑὸὺὸν φέρ- 
διὰ τούτων παρίστησι τὴν τῶν ᾿4- 

-ὰ 
3, 
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ἐπ᾿ Εὐθυμένους ἄρχοντος. 
241 

ΠΡ. 
οἴμοι τῶν δραχμῶν! 

καὶ δῆτ᾽ ἐτρυχύμεσθα τῶν Καύστροίων 
πεδίων ὁδοιπλανοῦντες ἐσκηνημένοι, 

70 

ἀπολλύμενοι. 
21. 

ϑηναίων μαλακίαν, ἄλλως ἀναλι-- 
σκόντων τοὺς χρόνους ἕνεκα κέρ- 
δους. πρὸ ιβ΄ (γὰρ) ἑτῶν ἤρχεν ὁ 
Εὐϑυμένης᾽ ἀϑήνῃσι. καϑάπερ [γὰρ] 
τῶν πρεσβευτῶν ὡς ἐπίτηδες χρο- 
νοτριβούντων ἐν ταῖς πρεσβείαις 
ὑπὲρ τοῦ πλείονα μισϑὸν λαμβά- 
νειν. (1« ῬΥΟΡΥΘ π᾿ δα τ αἸο1- 
τὰ φέρειν: οἵ. 90.. 187.) ἐπ᾿ Εὐ- 
ϑυμ. ἄρ χ. οὗτος ὁ ἄρχων, ἐφ᾽ 
οὗ κατελυϑὴη τὸ ψη ἤφισμα τοῦ μὴ 
πωμρδεῖν, γραφὲν ἐπὶ Διορυχίδου, 
καὶ ἴσχυσεν ἐκεῖνόν τε τὸν ἐνιαυ- 
τὸν καὶ δύο τοὺς ἑξῆς ἐπιγκίνου 
(ἐπ᾽ Ἰγκίνου) τε καὶ Θεοδώρου, 
μεϑ᾽ οὗς ἐπ᾽ Εὐϑυμένους κατελύ- 
9η-. οἵ, ἀθ πος ρ]εθίβοιο ὅ6 10], 
πῆγα, ῬΘΙΙΕ, ἀ6 Ἰεσρ, ΑἸξ, Ρ. "80." 
ΜΜθυτε ἡ ΤΆθη. Αἰῖν 5. 1... ἘΟΡΕΊΙ 
Οοοοίξρεῦ. ἀογ Ογ. Ῥ. 411. ᾶτ- 
σοπ ἔμ Ἐπ Ππυπλθηθ5 ΟἹ. 85, 4. 
πη ἀθοῖπι ἸρΊΓΙΥ ΘΠ ΠῸ5 1Π ἸΘσαίϊο- 
ὯΘ ΟΡρθαμάα ροβιίος ηρι ροδίδ."ὅ 
ΕΠπι5ί. γπθυ θά θη αἰ αΥ πη ἰΘραῖο- 
Ταῦτα οὖ ΦΌΟΥΠΙν15, πῖβϑὶ [ΑΙ] Υ, 
ΤΠ ΘΥΘΘΠΔΥΙΟΥΊΤῚ {110 ἐθι ΟΥ̓ (ν᾽ 6 
159.), φιι86 πϑᾶρηᾶ ντἀθέιν Π1086- 
ΟΡΟΙΙΑΣ Ἰπῆγα 137... νἼ]θ πὶ 6556 θχί- 
βιϊπιδη5 Κι: ., Οὐκ ΠῸΠ τ] Γθίατ, 
Ἰπχαϊξ, ,, 118 πὲὶ γα σ 8: 6πὶ νοίθ- 
γὰπι2 παᾶπὶ ΠΟΘ νἱχ ἔβυι}15 16- 
δεῖ οεα πιρύοθᾶθ (απὶρρα αιιδα 
αἰιο5. 561} ησ]ο5. ΗΟ] μαΐσος ρᾶ- 
Ὑὰπ ΘΧΟΘα 11) οοηΐθηΐι5 ξοτοί. "’ 5θα 
γϑοῖθ Ὑν]6]8πα,: ., ΠΊ65 8 ΑΡρθβϑηαᾶ- 
ἴδη Παϊξθη 150 πιὶῦ πγοῦ Οϑβαπαι- 
βομαίξ δἢ ἄθὴ σγοββϑθη Κῦηϊσ ηΐομέ 
ΘΠ σΟΥ 415. δἰ] 18 }ῃγ6 σπροῦγθοΗ , 
ππαὰ ἀοΥ ΒΘΡΌΒΙΠΕ Βίπηδη αἴδεαν 
Ζεὶξ Ὡἰοἢ δ τυ θη σου 815 8000 ὨΥ86}- 
τ] θη 8 ΤΡ ΘΙ] άθτη σθκοβίοι. ἢ 165 
ὙΝΑΥ ΖΙΝΑΥ, ᾿ἸΠΒΘΥΘΥ ΑΥἹ τῖι γϑοῦ- 
ΠῸΠ ΠΘΟΝ, ηΐομὲ νἱ8]: ἄθπῃ π860} 
Εἰδοπιδοληπίας Ὀθῖσυισ α6 ὨΥδοΠ 8 

τρθεν. τ ξ - 129 -- ᾿ 

ἐφ᾽ ἀρφμαμαξῶν μαλθακῶς κατακείμενοι, 

σφόδρα γὰρ ἐδωξόμην ἐγὼ, 

οἰτνα 4 Οτύοόςοῆπεη: ἈΡοΥ ἄα οἷπθ 
ὈΥδΟΉ 16 ἀ41Π1815, η8 ἢ ΠΥΘτ Ὗ οα- 
ΕΠ Π155 σΘρ αἴδ Ῥγβϑῖϑθ (δύ [.6- 
Ἀθηβη6 1 ἀμπα 465 Αὐθ θ᾽ ἐβ] μη, 
ἀεν Βεύθοιηπηρ ἀδ5 Π). σοί. Οἰϊ- 
ἐϊθ5 πὶ ἘΟΪΘΘ., τὐθη]ββῖθηβ ΕἸ ]ΘΠῚ 
Ου]άθ πηβευβ Θεά θ5 8η Ὕ ευὶπθ 
δΙΘΙΟἢ. τναῦ: 50 νν8Υ ΑἸΘΞΕΥ Αἰι5- 
ΒΑΡ ΒΑΥ ΚΟ], Ζυπ8] ἴῃ Β ΠΕ 51ομξ 
ΔΙΪ δθῖηθ ψνό]]]σ6 ΕΓη 21 ΟΠ οξ, 
ΤΥ αἷδ πιξϑεῖσεπ ΕἸΠ ΚΙ ἶ6. ΟΣ 
ΒΘΡ ΡΠ ᾿οεγομ 1 ἢ σοηπσ. 

68. ἴΐα ἘΠη15].; Ἔν. παρὰ τῶν 
Κ΄; σδϑίϑυι οοδα, διὰ τῶν Κ.; Βτ. 
ἐτρυχόμεθα διὰ τῶν Κι, ῬΕΥ͂ 586 
ΤῸ ΠΠΆ]Θ., 1)151 515ΡΤΟΪΟΠ ΘΠ Π10-- 
νογοῖ δοΥρέιταθ αν ουβίταβ πὶ ΡΥδ6- 
Ῥοβιϊΐοηθ, ἐτρυγ. τῶν Κ΄. πεδ. 
ἘΠΆ51 610 ἀϊοϊαπι νἱἀθίαν τξ ἡμῖν, 
οὗ σοῦ τρύχομεϑ᾽ ἤδη Τρία παὶ 
δέκ᾽ ἔτη Ῥαδο. 931. θᾶ τηϑρὶβ μτα 
Ῥουϊηοὶ σοηϑίσγποῖο νΘΥΡὶ πλανᾷν 
Οὐ ΘΘΏΣΕνΟ τοὶ, ἴπ πᾶ δυυϑέατ, 
4ιιθπιθ ἀπ ἀπ} τῆς ἐξόδου πλα- 
νῶν οἷ Ξἰτηῖ πα αἀἸϊσιιπίατ, 4π86 1]- 
1πεῖγας ϑομδθΐθσιβ ΝΜ ο] οἴ, οὐτξ. Ρ. 
88. οἵ. ΜΜαΐΐῃ. στ. συύ. ὃ. 8378., πὸ8 
δὰ 850ρ}.. Οδα, ()ο]. 644. --- (ἀγ- 
ΒΊΧΟΒΚ γ6] εχ Ηοπιεῦο ποίτ5 [ομΐϑ8 
Πνὰ5, ὧδ απὸ ρῥτζδϑδίθσθα νἱαα. 
ϑίγαρο 18, 4., Μεῖὰ 1, 17.; Ὑἱγρ. 
Θεοτῖρ. 1, 884. εἴς. 
ΤΊ. ἀπολλύμενοι τῇ μαλακίᾳ 

καὶ τρυφῆ. αἰοίτιπι εἰρωνικῶς» πὲ 
εἰΐδτι 14, φιοα γτεβροπάοξ Πϊοδο- 
οροἹ ς. 5.: σφόδρα γ. ἐσ. ἐκ 
τοῦ ἐναντίου ἀπήντησεν ἄγανα- ἰ 
κχτῶν. εἰ γὰρ ὑμεῖς ἀπόλλυσϑε οὔ- 
τῶ διάγοντες. ἐσωξόμην ἄρα ἐγὼ 
πολιορχούμενος ὑπὸ «Ἰακεδαιμονίέ- 
Ὧν; κατακείμενος καὶ καϑεύδον 
ἐν τῷ τείχει ἐπὶ φρυγάνων καὶ 
καλάμης καὶ συρφετῶν. τὸ οὖν 
ἐσωξύόμην ἐν εἰρωνείᾳ λέγει. 
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παρὰ τὴν ἔπαλξιν ἐν φορυτῷ καταχεΐμενος. 
ΠΡ. ἕενιξόμενοι δὲ πρὸς βίαν ἐπίνομεν 

ἐξ ὑαλίνων ἐκπωμάτων καὶ χρυσίδων 
75 

21. 
ἄκρατον οἶνον ἡδύν. 

ὦὠ Κραναὰ πόλις, 
ἀρ᾽ αἰσϑώάνει τὸν κατάγελων τῶν πρέσβεων; 

ΠΡ. 
δ ’ Ω . » Ν ς - ’ Ἂ; 

οἱ βάρβαροι γὰρ ἄνδρας ἡγοῦνται μόνους 

Ἐ τοὺς πλεῖστα δυναμένους καταφαγεῖν καὶ πιεῖν. 
21]. ἡμεῖς δὲ λαικαστάς τε καὶ καταπύγονας. 

80 ΠΡ. ἔτει τετάρτῳ δ᾽ εἰς τὰ βασίλειί ἤλθομεν" 
ἀλλ᾽ εἰς ἀπόπατον ᾧχετο στρατιὰν λαβὼν, 

72. ἔπαλξιν. προμαχῶνα τῶν 
τειχῶν. φορυτὸς. φρύγανα, ἄγυ- 
ρας καὶ ἀπὸ γῆς αἰρόμενος ὑπὸ 
ἀνέμου χόρτος. ὃ. οἵ. 875. 

79. δέ. Ἀν, γὰρ, χυοα «αἂ ἀπ- 
ολλύμενοι τοΐθσεραὲ Πἰη151. νο- 
Ταπὶ 1ἃ δα 5ιΡΘΥΟΥΆ ΡΟΥΓΠΘΥΘ, ΘΧ 
ΧΕΒΡΟΊ50 Τ)]ΟΔΘΟρΟΙαἷβ 1η6}1151- 
ἔπ. ΘΟΡΗ. ἂρ. Αἰπρϑη. 10. ρ. 498., 
Ἰαυάδηῖθ Βο,., τὸ πρὸς βίαν πίνειν 
ἴσον καχὸν πέφυκε τῷ διψῇν βίᾳ, 
486 ΒΥ. τὙϑβιλιιιθβ5 (ΟΡ. ἔγαρτη. 
Ἰποεχί, 43.) βουῖρϑὶὲ πιεῖν, εἰ θὸ 
νοσαΡιϊο ἔηϊνς ΡΥΙΟσθαὶ ΒΟΥΠΙΣ 
ΞΘΠΔΥΟΥΙΠΙ, οὕωλ νοῦροὸ διψῇν 
τΕ]1ιι5. γοδρομπάθαι πίνειν “ιδτα 
πιεῖν, οἴ νοΥὶ5] 11 Ππ|ι5 ν᾽ θδίατ, 
ἀεϊεῖο κακὸν, ἐβϑηχιιαπι ᾿πίουρτε- 
ἰαπιθηΐο, ὈΥΪΟΥΘΠ νΘΥδιτι {ΠΠ16}- 
ἀππὶ 6556 τῷ βίαν. 

74. ὺ αλ. Τιυν τὰπι ἴπ ρυθεϊο νἱ- 
ἔσιιπι : νἱᾶ. Θομ ποίου 16χ. ΘΥ. σν 
ὕαλος. 

75. ὦ Κρ. πόλις. τοῦτο τέ- 
ἔραπται ἀπὸ τῶν παλαιῶν' καὶ 
Αἰσχύλος γὰρ καὶ Σοφοκλῆς ἐχρή- 
σαντο τῇ λέξει. λέγει δὲ Κραναὰς 
(πραναὰς) τὰς ᾿ἀϑήνας. ἤτοι τρα- 
χείας" λεπτόγεως γὰρ ἡ ̓ ἀττική" ἢ 
ἀπὸ Κραναοῦ τινος, ὃς ἦν τῶν 
αὐτοχϑόνων εἷς, 8. νί. Μίριιγο. ἀ6 
ΒορΊΡαΘ Αἴμοπ, 1. 1. ο. 18. Κ. 
Ὅτροπι,, 5ἶνθ ροίζιιβ ἄγσθπι, ΑἸΠ6- 
ΠΑΥΙΙΠῚ 5] ΠΡ] ]ΟἸ ΤΟΥ νοοαὶ Κραναὰν 
Πγ58. 483.., ἀτλ ἃ Οταπδο σορο (νί- 
ἂρ Αν. 122.), δὰϊ Ῥυορτῖοσ αἰείτα- 

Ἔπὶ δὲ Ἰσοΐ δβρογίϊδίεμι, Ηδ- 
«: πραναόν" ὑψηλὸν, τραχύ. 

Πΐησ Θἐ8 ΠῚ 81186 Υ})65. αἱοιι πε 
πρανααί. ΒΦ. Ῥαιιδαῃ. 1. 9.: τὴν 
ἀργὴν τὴν Κέκροπος Κραναὸς ἐξ- 
ἐδέξατο. οἴ. 1014, ο. 81., ΑροΙ]Π]οα, 
8, 18. νν1Ε]αμα.. πἰγαπιαιιθ 51- 
δ. οοαἰοπθ ΠΏ νΟΥΡὶ ΕΧΡΥΪΠΊΘΗΒ: 
Ἡαγεκόρῇρος Κοίξ ἐδ Κχγατσιαοϑι 
ΤΠ ΘΥΚΒ᾽ αἰ ]ομὲ, ὙΥ16 ἀθίηθ Ο6- 
βαπαάΐεπ αἴσῃ Ζπ Ρθϑίθη Παρ θη 9 

77. ἄνδρας νῦν ἀντὶ τοῦ ἀν- 
δρείους καὶ γεννάδας. 8. Εσα, 892, 
(κάτ ἀνὴρ ἔδοξεν εἶναι) σοηξετυσὶ 
Ἰρ6ὲ Β6. νιὰβ οἰΐαπι ϑορῇ. Απῦ. 
4δ4., Οεα. ΟἹ]. 858., Ευτὶρ. Ηε- 
180]. 968. 

78. 1 ΒΥ. βϑθοιπάμπι Β οοὔ, 
ῬαΑγῖβ. : νισο, γϑαπηαδηΐθ 50118-- 
μα: κατ, τξ. {φῃᾶγ6 ΒΥ. τη8]1{, ααοα, 
εὐ 41115. ἴῃ πιθηΐθπὶ νϑηϊῦ, φαγεῖν 
τὲ καὶ π. 568 80}0].: κατα φα- 

γεῖν. ἐμφαντικῶς ἡ πατὰ, ὥσπερ 
καὶ τὸ ἐμφαγεὶν. 4πγ8 ροϊζιι5 οἴιμ 
ἘΠ π1516] 0 οι θη. ΕἸθπ]. αοοίγ. 
τηθὲγ, Ρ. 1929. βουϊρβϑυίπχ καὶ πλ. 
δυνατοὺς κατ. τε καὶ π. 

79, --- λαικαστὰς δὲ τοὺς 
πόρνους. καὶ ἀλλαχοῦ (ΠΠ6 51. 58.) " 
κάμπτει δὲ νέας ἀψὶῖδας ἐ- 
πῶν, Γογγυλίξει (νι]ρο: καὶ 
γ07γγ. ἴοτι. καὶ γογγύζει.), παὶ 
λαικάξειι καὶ λαικάστρια ἡ πόρ- 
νη. 8. 

81. ἀπόπατος λέγεται τῆς ἐκ- 
δεδιητημένης τροφῆς ἡ ἄφοδος, 
παρὰ τὸ ἐκτρέπεσϑοι τῆς ὁδοῦ. 
πάτος γὰρ ἡ κοινὴ ὁδός. καὶ “Ὅμη- 
ρῦς (11. 6, 202.) πάτον ἀὧν- 

ΒΩ 



ΙΡΙΣΎΨΟΦΙΩΑΥΝΟΥΣ 

κὥχεξεν ὀκτὼ μῆνας ἐπὶ χρυσῶν ὀρῶν. 

» “ἢ τ 

ἐκ κριβάνου βοῦς. 

711 

πόσου δὲ τὸν πρωχτὸν χρύνου ξυνήγαγεν; 
- Γ ἣν ἘΣ Ἀττι “, Ν 

τῇ πανσελήνῳ᾽" καθ ἀπῆλθεν οἴκαδε. 
Φ|9.., 3.» φ ’ 2 δεν Ω 

εἶτ ἐξένιξε, παρετίϑει δ᾽ ἡμῖν ὁλοὺς 

᾿ νο Γ, 

καί τις ξιδὲ πώποτε 

βοῦς χριβανίτας; τῶν ἀλαξζονευμάτων 

ΠΡ. καὶ, ναὶ μὰ 4, ὄρνιν τριπλάσιον Κλεωνύμου 

ϑοώπων ἀλεείνων. ἀντὶ δὲ 
- -" κ ΄ “ἷ 

τοῦ εἰπεῖν ἐπὶ πόλεμον ᾧ χετο 
“ 3 5 

ἔφη εἰς ἀπόπατον ᾧχξτο. 8. 

οῷς., ὀκτὼ μῆνας. Ποο ε}15- 

ἄδην οοἰουῖθ 65: δἴχψαβ ἔτει τετάρ- 

τῷ ἴτπι ρυδθσυθββῖβ: 418 ὑπεοβολῇ 

τιδ5 Αὐϊβίορῃ, ἰγυϊαθῦ ἰθηΐαθ 8. 

διαμγζιοβαβ ῬΘΥΘΟΥΙΠΘΙΟΩΘ5 ΟΧΡΕ- 

αἰττοιοσαπθ Αϑίαποσιπ). ν]6 86 Π6- 

τοάοι. 7, 20. εἴς. -- ἐπὲὶ χρ- 

ὀφῶν. παρόσον ἱστύρηται ὁ τῶν 

Περσῶν βασιλεὺς ὑπὸ χρυσῆν πλά- 

τανον καϑεζόμενος (Ηετοα. 7,227.) 

ἔπαιξεν εἰπὼν ἐπὶ χορ. ὁρῶν. --- 

ἢ διὰ τὰ ἐν Περσίδι χρυσοῦ μέ- 

πο λν 8ι  ἸΝΟΙ ἰϑῖιπῦ ΔΙΓΟΙ 

ἡποπῖθς Ῥούβαγαμι. ΡΙδπξιιβ 1. 511- 

οΠΌ, ν. 92. Νόψιεε τἰ{8 πιογθαΐ Ρεγ- 

σαγάπι δἰδὲ πιοτιίε5γ), φμΐ 6556 Ρ67- 

μιϑοπέαν αἰτεῖ. ΒΘ. τὸ Ἰδηοίβ 

διπὶ Θ᾽ πξηιοαὶ τπθῖ8}1 ἴῃ Ῥευβιαθ, 

χιοϊδ ρύυρμθ5. 568 σΥΥΡϊ, 6008 

Ῥίοοβ. ἀρρϑὶ!αῖ Ῥ᾽δαῖαβ. ΑὩ]. 4, ὃ, 

1., ζαρυϊοβαπι ΘΘΠ15 ἘδΥΑΥ ΠῚ) 

4ιαθ. δυχη οἰξτοάϊτθ οὐδάεθδη- 

ἴὰγ ἴθ πποπίΐριι5 ΒΠρϑεῖβ, νἱᾶθ 

ἹΜεδμι 9. 1. ᾿αὐτῖο δ᾽ αβαάιιθ Ἰη ΓΘ ΥΡΡ- 

οἱ Ῥ]δαϊ 1. 1...) ἴθι 7. Η. Μοβ5. 

Ερὶϑῦ. πυγίμοὶ. 2, 16. ἴηάθ πλδη858- 

4.6 νἱἀοιγ ἕαδητα το] Π1ῃ} ΔΊΥΘΟ- 

χαπι, δ σϑῖὰ βάθη {χῖ555 ἀρὰ 

Ῥοΐθπτθϑ αἰϊν!τοσαιιθ Ῥουβᾶβ.; Ῥτος- 

ψουθὶϊ δαΐοθπι ἰοςσο αἰοὶ σοερουπηΐ 

πιογιῖος αἰγὶγ αὐ ἀρ. ὙδΥθηίαπι 

Ῥποτηι. 1, 9, 18., «ὸ5 τἱἀθθϑηῦ 

ῬυπαθιοΥε5. ἐπ 06]Πσοραΐαιθ., ο- 

Ῥίπου,, ὈΙΘΘΘΟΡ 115, οιῖπὶ 56 οὔ]ς- 

ε6 ἀϊσετον τὰ ἀλαζονεύματα 68, 

883, πόσου χρόνου, ηιμαπᾶο. 
3 τὰ ὐ πον 17 ΄ 

ς,: -- ὠντὶ δὲ τοῦ εἰπεῖν ποσου 
΄ ΄’ 

χρόνον συνήγαγε τὸν ὅτρα- 

τὸν, τὸν πρωκτὸν εἶπε, ᾿ 

84. τῇ πανο. οἱ γὰρ Ἕλληνες 

πόντα ἔπραττον πρὸς τὴν σελήνην 

ἀποβλέποντες, "αὶ μάλιστα οἱ Λα- 

πεδαιμόνιοι. Ζάτιδος γοῦν καὶ ᾿ν- 

τιφέρνους (οταφέορνους) τῶν στρα- 

τηγῶν τοῦ Περσῶν βασιλέως εἰς 

ΜΙιαραϑῶνα ἐμβεβληκότων, περιέ- 

μενον τὴν πανσέληνον ἐπὶ τῷ τότε 

ἐξελθεῖν ἐπὶ τὸν πύλεμον. (Π ετοά,, 

6, 106.) πρὶν οὖν ἐκείνους παρα- 

γενέσθαι, κατώρϑωσαν οἱ ἀϑηναῖοι 

τὸν πόλεμον. παίζει οὖν πρὸς τὸ 
τοιοῦτον ἔϑος. 8. 

85. Ιἄεπὶ: -- βαύνους (50:1. 

πριβάνους: πᾶπι πδης νοῦθηι ΘΧ- 

τἱϊοαῦ 5.) δὲ ἔλεγον τὰς καμίνους. 

᾿Αὀδιανός" οἱ δὲ ξένια ἕφερον 

ύννους ἐν κριβάνοισιν ὁ - 

πτούς. καὶ κριβανίτης ἄρτος ὃ 

ἐν κριβάνῳ ὠπτημένος. --- Βε.: 

Ἡρογοάοίας ἴῃ ΟἸϊομθ, ὉῚ 46 1ὲ- 

«Ετατὶ5 Ῥουβαύσπι ἀρὶῦ (1, 185.) 

οἱ εὐδαίμονες αὐτῶν βοῦν, καὶ 

ἵππον, καὶ κάμηλον, καὶ ὄνον προ- 

κιϑέαται ὅλους ὑπτοὺς ἐν Ἀαμίνοι- 

σι εἴς. 

86. καί τις εἴο. ᾿. 8. εἶδέ τις 

χαὶ βοῦς κριβ.: πυρουραΐοη. 1ἰρυῖ 

τοΐμϑ σϑοῖδ καὶ τίς εἴς. ΒΕ. : απ 

Οτδθοὶ ταηΐαπι ἄρτους κριβανίτας 

ποτϑηΐ. Ῥο ΠΧ, πιοηθηῖα Κὶ,, 10, 

110. : καὶ βόες κριβανῖται ἐν 'άρι- 

στοφάνους ᾿ἡχαρνεῦσι. 

88. τρπλ. Κλεωνύμου. ὅτι 

ὡς μέγα ἔχων σώμα καὶ δειλὸς δύε- 

ἄλλετο ὃ Κλεώνυμος. ἑτέρωϑε δὲ 

χαὶ αἀδὲὸῪνφάγος εἴρηται. νῦν δὲ 

καὶ φενακιστὴν αὐτὸν καλεῖ χαθιεν- 

τιξόμενος. 8. οἵ. 798., δο. 648, 

βθᾷᾳᾳ. δὲ ταοηθηΐθ 6. Ἀν. 1473.) 

αυῖριι5. Τοῖς. ἘΠ ιν], δάαϊαΐς ν5ρ.. 

509. χὠ μέγας οὗτος Κολαχώνυμος, 

ἀσπιδαποβλής. 



ΧΦ ῬΝ ἘΓΣ: ὩΣ 

παρέϑηκεν ἡμῖν " ὄνομα δ᾽ ἦν αὐτῷ φέναξ. 
9041. 

ΠΡ. 

ταῦτ᾽ ὧρ᾽ ἐφενάκιξες, σὺ, δύο δραχμὰς φέρων. 
χαὶ νῦν ἄγοντες ἥκομεν Ψευδαρτάβαν, 
τὸν βασιλέως ὀφϑαλμόν. 

«{ ἐκκόψειέ }8 
΄ Ξ ,.» ’ } - ’ 

κόραξ πατάξας τὸν γε σὺν τοῦ πρέσβεως. 
2 

ΚΗ. 
41. 

9 

ὁ βασιλέως 

89, φέναξ. Ποΐαπι ποπιθη ανΐβ, 
«πιὸ ΟἸΘΟῸΥ Πγ πὶ τιοϊαί. ἴδῃ 4 1181 
φένακα. οἴ. Βδῃ. 860., 872.. ΡΙμΣ, 
2121... οἷς, 

90. ταῦτ΄. ἀντὶ τοῦ διὰ ταῦτα. 
φέρων δὲ, τουτέστε λαμβάνων, 
κομιζόμενος. 8. νοχ μγοργία, υἱ 
νἱσοίιτ; οἵ, 66. --- ΠΙΡΥῚ ἀθιθυῖοτα 
πυχπιθγο: ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ἐφ. νἱα. Ηδττη. 
δὰ δίρσου. δῃποῖ, 292, 

91. εὖ ὃ. γελοίως ἔπαιξε. παί- 
ξες δὲ ὡς τοιούτων ὄντων ὀνομά- 
τῶν παρὰ Πέρσαις, ᾿Αρταβάζου 
καὶ ᾿δρταξέρξον. κοὶ τὸ Ψευδαρτά- 
βαν ἐποίησε παρὰ τὴν ἀρτάβην, 
τὸ μέτρον. (οἵ, 108.) Περσικὸν δὲ 
καὶ Αἰγύπτιον τὸ ὄνομα. 5. 

99, τὸν βασ. ὁ φϑ. τὸν μέγα 
δυνάμενον παρὰ βασιλεῖ. (οἴ. 61.) 
οὕτω δὲ ἐκάλουν τοὺς σατράπας, 
δ ὧν πάντα ὁ βασιλεὺς ἐπισκο- 
πεῖ" ὡς βασιλέως ὦτα οἱ ὠταπου- 
σταὶ, δ ὧν ἀκούει τὰ πραττόμε- 
νὰ ἑκάστῳ πανταχοῦ" οἷς ὡς συν- 
ἄρχοις χρῆται, ὡς ᾿Δἀριστοτέλης πο- 
λιτικῶν γ΄ (οαρ. 16.) εἰς, 85, Νο- 
τὰμι δϑὶ, πιϊηϊβίσοβ αποβάδπι χ6-- 
δάπι, τηαχὶπιθ 8ρΡ. Ῥθυβαβ, 118 αἷ- 
οἷος ζυαϊθθθ. Ἡδγοῦοῖ. ἴῃ ΟἸΙοιΘ 
(ας. 114..: ὁ δὲ αὐτέων διέταξϑ 
τοὺς μὲν οἰκίας οἰκοδομέειν , τοὺς 
δὲ δορυφόρους εἶναι, τὸν δέ κού 
τινα, αὐτέων ὀφϑαλμὸν βασιλῆος 
εἶναι. νάα Χοπορμομίθηι (ΟΥτορ. 
8, 2, 10.) 6. ρϑδβίθσθρα Ἰδιιάδηϊ 
Ἡδεογοδίπμι ν, βασιλέως ὀφϑαλμὸς, 
ϑίδῃη]. δὰ Αθβου, Ῥ9Υβ5. 985. οἷο, 

95. πρέσβεως, πὶ πρέσβυς 
ΔΘβοΒ], ΘῈ !. 741, τιοϊξαϊίοχ μδα 
δ᾽ σοὶ Ποαίϊουιθ Ρ]πιγ4}15, 

95. ἐξεπίτηδες μέγαν ὀφϑαλμὸν 

ὀφϑαλμός. 
ὦναξ Ἡράλλεις ! 

Ἐ πρὸς τῶν ϑεῶν, ἄνϑρωπε, ναύφρακτον βλέπεις, 

ἐσκεύασται ἔχων ὁ πρεσβευτής. 
ναύφρακτον δὲ, ἤτοι ναύστα- 
ὥὅμον. (δὶς δἰΐαπι Ηθϑυο,) ὥσπεο 
περιβλέποντος ἐν κυκλῴ τοῦ πρε- 
σβευτοῦ, καὶ ἀξιωματικῶς εἰσιόν- 
τος. τινὲς δὲ ναύφρακτον τὴν 
ἐν ναυσὶ στρατιάν. οἷον οὖν σερα- 
τιὰν βλέπεις ὅλην. (9) ἐπειδὴ με- 
γάλοι ταῖς τριήρεσιν ὀφϑαλμοὶ γί- 
ψονται, δ ὧν τὰς κώπας ἐμβάλ- 
λοντες ἐκωπηλάτουν. ἐφράττοντο 
δὲ καὶ δερματίνοις τροποῖς πρὸς 
τὸ μὴ τρίβεσϑαι τὰ σανιδώματα. 
ἄλλως, ὁ ναυτικὸς στρατὸς ναῦ - 
φρφαλτος καλεῖται. σκώπτων οὖν 
αὐτὸν διὰ τὸ σοβαρῶς καὶ μόλις 
προσιέναι ταῦτά φησι" πότερον 
ἐν ὀφθαλμοῖς τὸ ναυτικὸν 
ἔχων οὕτω βαδίζεις, ἢ ναῦν 
ἀκρωτήριον κάμπτουσαν; 
ἐπειδὴ δεδοικότες οἱ ἐμπλέοντερ, 
ὅταν ὧσι πλησίον τῆς γῆς, ἠρέμα 
καὶ ἐπιστημόνως ἰϑύνουσι, μὴ 
προοσπταίσωσι τῇ γῆ. ἐσκευασμένος 
δὲ ἦν ὃ Πέρσης (ΡΞθοιιδετίαθα5), 
δέρμα ἔχων καϑειμένον εἰς τόπον 
τοῦ τε πώγωνος καὶ τοῦ στόματος, 
ὡς ἂν προσωπεῖον, --- ὃ. Ηεος 
Ὠ ΐσδοορ. δὰ Ῥεοιπαατίδθαμι αϊοῖϊϊ, 
«ποπΐαπι αἰθπὶ πο ΤΠ ορῖς οομίως 
ΔΡΡΟΙ]αΐαν, υἹάϊοι!  σαιιδα Ἰαῦνϑ 
οΥ̓Παΐ5. οὐαῦ οἷἱπὶ ἱπσθ τ Οσιι]0, 
σπαθὶ Ὠίσαθορ. οοπιραχαῦ οπὶ 
Τουδηλῖηθ πανὶ, ΡΘΥΓ 4ποα ΥὙΘηλι15 
δχουϊῖιχ. (ἴα 8.) ἴπιο ἀἸοῖν δπὶ 
Ῥγχοβρίοαδσο ἰδηιδηι παν] ϑηΐθηι, 
ατιο σαγϑαπι ἢ θοίθγα ἀθροαῖ οἱ αἱ- 
τίροσε. Εἰ ποὺ Βευρί οτὶ, Βγ. Μ819 
Ἡδδγοῖ. : ναύφραχτος" ναύστα- 
μος, λιμήν. ἴῃ. Ἀος ποϑίχὶ ἴοσὸ 
ἀϊοίαι νἱἀοίαγῦ Ργὸ εἰς ναυμα- 



5. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

Ἐ ἢ περὶ ἄκραν κάμπτων νεώσοικον ὁχοπεῖς ; 
ἄσκωμ᾽ ἔχεις που περὶ τὸν ὀφθαλμὸν κάτω. 

ΠΡ. ἄγς δὴ σὺ βασιλεὺς ἅττα σ᾽ ἀπέπεμψεν φράδον 
᾿λέξοντ᾽ ᾿Αϑηναίοισιν, ὦ ϑευδαρτάβα. 

100 ΨΈΕ. ἰαρταμὸν ἔξαρξ᾽ ἀναπιασσόναι σάτρα. 

χίαν παρεσκευασμένος, Ἰπιτη Θη δι 
οοῦϊαπι 1η πχραϊα ἔγοηΐθ ἀδριοῖτιπι 
Βαροθαῦ Ῥβθιάδσι,, 4πθπὶ Οαπὶ 
οο]ο Πᾶν]5 οοπιραγαΐ ΤΙοαθορο- 
Ἰὶς, Ῥολλιχ 1, 86. : ὑπὲρ δὲ τὸ προῦ- 
χον ἜΝ ΠΕΕΙΣ ΕΣ (πὰ ργογα: νἱά. 
ΚΟΡΚΙΣ ΠΡΘΥ σοῦπι. 46 γ᾽ 6116 8 
Οὐβθοοσιιη δθνο μούοΐοο Ρ. 162.) 
ἢ πτυχὶς καὶ ὀφθαλμὸς (πὰ Ραρρ]); 
πον καὶ τοὔνομα τῆς νεὼς γρά- 
φουσι. Εἰπιοί. ἴχχο γϑοῖθ. πΊβᾶ 
ἀυΐάοπι βθηϊθπῖϊα, 5. δὲ Ηδββυοῇ, 
ναύφρακτον 1ὨΣΕΥΡΥΘΙΔΏ ΓΕ ναύ- 

σταῦμον., λιμένα: πϑῖὰ μοῦ αἸοῖξ 
Ὠίοδεθορ., Ῥβειααγίαθδθ ἃ ἀδρθοΐπμι 
δἰ Δ 1] 6 6556 ΡΟΥἕιι5, ἢ, 6. ΠΑΥ ΠῚ, 
ν6] ϑομῃο] αβίθο νϑυθὶβ τοῦ ναυτικοῦ; 
φιθηγαά πιο τιπὰ βλέπειν κάρδαμα, 
γάπυ, ὀπὸν, σκύτη, εἴ ο)ιιηιο αὶ 
8118 Ἰερινμ ἃΡ. πο ποβίσηπι 
ψεβρ. 474., Εαα, 657., Ῥδο. 1118., 
Ψψεβρ. 668. πᾶν] Ἰρίταν ,) 488 ρΡοΥ- 
ἴππὶ ἰπίγαν!ε., ΠΟΠΊ 6] σοΙπῃραγαῖ 
Ὠῖ αθορ,, οἱ ᾿φαϊάθπι Ῥτορίεγυ 16π- 
ἴππὶ 1ΠΟΘ5β.Π ΠΔΥΪ Πη1816 αἰθοῖβθ, 
οἱ ορῖῖ δὶ} σϑῆοὶ 1π ὨδνδΠριιβ, 
ἴϊα μᾶθο σομδθυθηΐ. 5664. 5ουίθθη- 
ἄππι 6βὺ: -- ναύφρακτον βλέπεις. 
ῃ (μπιηι) περὲ ἄ. κ- ν. σκοπεῖς ; οἔ, 
100. 

97. ἄσκωμ᾽ ἔχεις. ὡς τοῦ δέρ- 
ματος ἐξηρτημένου τοῦ μύσταπος 

αὐτοῦ καὶ τῆς ῥινὸς, χαὶ οὕτως 
γελοίως «ἐσκευασμένου. ἄσκωμα δὲ 
ὁ ἱᾳὰς ὃ συνέχων τὴν κώπην πρὸς 
τῷ σκαλμῷ. --- ὃ. Ὕοβ5,: “) οὐΐ 
Θέπιθχι δολενατσγίθπι μωαδὲ ἄμ ἀπε 
“ἰωρ᾿ λίγ μτιξθ γα "ἄγ ̓  

ἴ0ο. παίξει, ὡς τῇ Περσικῇ δὲ- 
αἀλέκτῳ χρώμενορ. 5. γὙϑοῖθ: πϑῖ 
τονουὰ πὸ πιᾶοὶβ πάρα Ρευξίοα 
δῦ απᾶπλὶ 64, {88 104. Ἰοαι]-- 
τὰχ οι ἀαΥ 885; αιιοπιϑάπιο ἀτιηι 
ῬΡιη]οΘ. 586 Ἰοχιιΐ, γ]ΔΘΥῚ νεὶδ βοὺ- 
νι Ρ]διιϊίπιι5. Ροθη. 860., οὐ Τατγ- 
οαγα Πἰησια ΤΉ χοᾶ 1116 ρΡοΥξο- 
πδίις 80... Μίοϊϊογίαι. ἰὼ ἔαθι]α 

Τγδυσοϑα ἶσα; ατπιᾶ6 ἱηβουὶρία οϑὶ 
1,6 δομσβθοῖς ροτεϊίμοπιπιο. αυὶ ῬοΥ- 
ΞΙοα 6556 ριιϊαῖ, δῃηποΐβϑηΐα ὙΥοΙῆο, 
ϑήθρη, γγοβίομιβ πὰ ΠΡΥῸ δηρ]ῖσο 
(Ποπά, 1802. 8, ρῥταθϑῖ. Ρ. 17.) 8Ρε- 
οἶσε ΟΓ ἐλα δοπζογπιέγ ὁ ἐδ 
Ἑμωγορθατπ ἰατισιέαρος, γ), ρματεομέαγίγ 
ἐλθὲ Επρίδα. τριτὰ τὴ Οτγίοπέαί, 
φορφοίαίν ἐὴθ Ῥεχγδίαπεη οἷο., ἴίᾶ 
1μι8θ0 βουρϑβιῦ “ινωγαἐ ἀπε πιετὶ ἀἰ5οἦθ: 
Ζ6γ τα 7ξιιτι αξ ἄαγα Ὦ. 6. ΨΥ ΟΠ 
ὙΟΥΡΙΒ 1οὰ. ον Οεδαπάϊο, Παῦδ 
λοῖτι σοίά νὸοπ ἐπὶ Κοπιρ ππῖερε-- 
ὑγχαςΐε. νούτ εἰ ἔγισεπηΐ π8θ6ο, οἕ 
18 η 6. ΙΒ ΠῚ ἀϊξογθραηΐ ἃ 
ΒΟΓΙΡΙΠΤα ΘΟΟΘΙΟΙΠΊ, οἶδ] ἰΙοησθ να- 
ΤἸΒΙΙΠΟΥα δῦ ΨἹΘΙΟᾺ 15 ἀπΡιι5- 
ἀδπὶ ΠΘβοῖο οι]5 ἘΔ ΏΘΟΘ4Π1 1π- 
ερτ]5 (Ογίρσια ἀδς ρῥγοπιίόσγες δο- 
οἱδέές, Ανιβῖ, δὲ Ῥδυῖβ. 1769. ὃ, 
Ῥδϑδ. 198. 5644.),) 4αἷ, ῬοΥβαβ Ῥτὸ 
(εἰΐζασιιπι ΘΟ] Ομ8. ΠΡ 6Πη8, 5ὶς ἰδία 
1ηϊογρυθίαϊξαυ,, ἐγὸς χιαϊμγοίϊοπεοσιε, 
τὶ δἰΐ: ,ογπε οὐ ΕἼΤΕ εϑὲ ὁ ΠΑ Ν ἐς 
4Ε5 ΑΠΝελῖνες ἀὰ ΒΘΑΤΗρε ἀδ 
ἐα. ργονίποθ εἰοπὲ ΄ϑϑδμς ἐξοῖς ἑα οσα- 
Ρίἑαίφ.“" γναϊτιιπι 58Πη86. 6ϑ, 550 50- 
ὯΟ νΘΥΡΟΥὴ πιουϊτο5 σγᾶθοα Πὶς 
ΟΝ ΔΘΉΟΥ 558 νἱγτοὸβ ἀοοῖος, εὲ 
θᾶ. 4ι1886 ΔΌΘΥ ΘΙ ἀρ  ϑο μα παιιθ 
ον θη θη ἴδηι» ἐγὼ ἄρτι μὴν 
ξξηρξ᾽ ὠναπισσοῦν αὖ σαϑρά: 680 
ΠΣ) (οχ ῬΘΥΒΑΣΊΏ1) προ ῦ οοερὲ 
Ρίοα εἰόσιμο ἡχιάμμοοσο Ρμέττα δ ἐα- 

ὑεαοέαέα, ἴνάϑαο 1164 6 πὶ Ππδθο πᾶ- 
Υ1550 6τι86 ταποιίίατ, οἵ, 96,, 190. 
ΤΟΠΟΥΘΘΟΘΓΘ αἱ γ86 5 ῬΘυβάσηι, σοι- 
Οτι5585 οἷττι οἰδαϊθιις ΜΙ γαι ΠΟ Ϊς, 
ῬΙδιδθθηβῖθιιβ, δ4] αν  η115; 480. αὶ- 
εἷο Ραϊΐγῖαθ δπιδὴβ (ὐοπηίοιια 1π- 
βἰαης5 δα πιοσπθὲ ρϑυὶο], Βάτρᾶ- 
ΥΟΘΩ6. ΡΥ 15. αιιϑ οἶνθ5 ἀ686ὶ- 
Ἰδηο05 6556 διρηϊποαῖ, συϑθοϑῆι 
Ἰτες γα ἅ᾽ τον Π 6] 15 ΤΟΙ Π Οἷα ΓΘ 
ΘΑΙΠ 5. ἀπὰπι Θογθα ὙΒθετα. 
1007.., 1115... 1117... 1126., σάτρα 
Βῖὸ σαϑρὰ αἰχὶι Ῥεοιμάσρειδδ. 

δῶν ΠΡΟΣ 



ὌΧ ἈΝ ἘΣ 

ΠΡ. ξυνήκαϑ'᾽, ὃ λέγει; 
“7.1. 

ἫΡ, 

28 

μὰ τὸν ᾿4πόλλω ᾽γὼ μὲν οὔ. 
πέμψειν βασιλέα φησὶν ὑμῖν χρυσίον. --- 
'λέγε δὴ σὺ μεῖξον καὶ σαφῶς τὸ χρυσίον. 

ῬΨῈΕ. 

1054711. 

71}. 

ΖΗ͂Ι: 

Ἐ οὐ λῆψι χρῦσο, χαυνόπρωκτ᾽ Ἰαοναῦ. 
οἴμοι κακοδαίμων, ὡς σαφῶς ! 

τί δαὶ λέγει; 
Ω, " γ᾽ , 

ὅ τι; χαυνοπρώκτους τοὺς Ἰάονας λέγεε, 
εἰ προσδοκῶσι χρυσίον ἐκ τῶν βαρβάρων. 

ΠΡ. 

211. 

110 

οὔκ, ἀλλ ἀχάνας ὅδε γε χουσίου λέγει. 
ποίας ἀχάνας; σὺ μέν ἀλαξὼν εἶ μέγας. 

ἀλλ᾽ ἄπιϑ'᾽ " ἐγὼ δὲ βασανιῶ τοῦτον μόνος, 
ἄγε δὴ σὺ φράσον ἐμοὶ σαφῶς πρὸς τοντονὶ, 

101. μὰ --- οὔ. ἔποιλ ἰϑῖα δα 
ποη 1ηἰθ]]αχίθθθ ὨΙΟΘΘΟρΡΟΙ5, ΠΕ 
ΕἾΡῚ ἰρβεὶ, τῷ εἰρηναίῳ,, 5Ξιιαάθδη- 
ἄτι δἱξ ΒΘ] .,, ΒΟΥ 5416 τοΡῈ5 
οσοσιρθηΐιῦ σπρθροϊαϊογαπι Δ8ΠΙΠ1]. 

Ἰοσαξιιβ διιξθηι μ᾽ δοίτιγα ἀο Α- 
τὨθηϊαπβίριις, --- σοΐθχαπι 510 Θυ]8Πὶ 
Ῥας. 16. 

108. Ῥεοουδαγίαρϑπὶ δ] ] οι αγ. 
-- μεῖξον, τπα]ογα νοσθ. Βε. 
γοββ5.: ὥῶὼ 5αρ᾽ 65 διάγλεσ ισιὰ 
νεγτιθἠπαέο]ι ῦαατοε Οοΐα. 

104. Ἰαοναῦ. 58. δὰ 106.: ὅτε 
πάντας τοὺς Ἕλληνας Ἰάονας οἱ 
βάρβαροι ἐκάλουν, προείρηται. καὶ 
Ὅμηρος" Ἴάονας ἑλπκεχίτω - 
νας. τὸ δὲ αὖ ἀντὶ τοῦ οὐ βαρ- 
βαρίξων ἔφη. 5. δὲ σποᾶο αἰσῖϊ 
οὐ (μοπ αὖ) λῆψε, "ι. 6. οὐ λη- 
ψει. πιο γϑῖθβοι 5. ορῖβριιβ Βδυρατο- 
γαπα (100.) ποι ατιγιιτα χεσϑις (αὖ) 
ὉΡ 1Π1- δχρθοΐδμιιη 6556. δἱΐ, 
γοῖας ροϑβὲ νυἱοΐουἹαβ Οταδοοσαπὶ 
αὦ Μίγοδίθη εἰ Ἐπιεγτλθἀοπξεπι 
75) 1., ΟἹ. 77. 2. Ξ6α. οἴαἀ65 
αἴᾳφαα Ἰπιευίταπη, ΤΡΊΤΟΥ 5ΟΥ 6 η- 
ἀπτα εβὲ; οὐ λ. χρῦσο, χ. Ἰᾶον, 
αὖ. 

105. 718 ΕἸΠΕ. οὐ Π1η4. νΏ]ΡΟ: 
τί δ᾽ αὖ λέγει: 5Ξεἃ αὖ Ὧσιι πλΐπιι8 
΄σιδαπι γὲ 5ῃΞρΘοΐι πη, 6556 πιοηθῖ 
ἘΠη151.. πθϊσπηαθ Ὡ181] δάαῖι 
βοπτοηιῖαα. Ῥγδθίαεσθα π8θο 51} 
Ῥτθθοομῖβ Ῥούξοθα Ἰθρῃπίοῦ ἴπ 
οοὐᾶ,; 5θα γβοῖθ ΒΥύ.. οὰἂἱϊ οὈτοπι- 
φοχγανοσμηΐ σϑοθηίοσχοθ: ἡ μηχα 

ΤΛΟΥΘῚ δβί,"Κ ἡπατῖξ, 7, ΟΠ ΟΙΟΤΜΠ1; 
ἴῃ. ααῖθὰ5 Ργβθοομθπὶ νουθα ἔδοε- 
γ8 τὸν ἀθρθξ, πὶϑὶ εἰ αυἱα ρχσο- 
οἰδιπδηαηὶ 51ϊ. ἰγοηϊοα εϑδὲ ρϑτ- 
σομίαιϊο, {πᾶ6 1π }εραὶΐ ραᾶτΐας 
ἰγαηβίευτί ἀθυρὶ --α, Π]οδθορ. 1η- 
αἰσπαθαμαάθ αἰκογδὲ: ἀφὶ πιβὲ πιί-- 
δεῖο, φιαπε οἰατε! Ἰεβϑίως [φαϊ 
1ηϊογρχείθηι 8511] αθρυε ζεύθηβ 4]1- 
4π6ηὶ βἰθὶ οὐυβίδτε χιυΐῃ Ροραϊαπι 
ἀεοϊρίαϊ , δαπὶ τοραὶ: φμίά φρο 
ἄἀϊοῖε, ααβηαοσηχάθπι 6}115 νϑυα 
ἴᾶπὶ ΡΥΟΒΡ 6 1πὲ8111.15 9 “" 

106. αυνοπρώκτους, χαύ- 
γους, ἢ. 6. νϑῆος ϑδ88ι ἕο !Ἱοβ. 
οΟΒ εταΐα 5] σ Πα 016 ΝΘ Υθ] πρῶ- 
χτός. Ῥιπμάδγις Νοπι. 8, 45. 6ᾶ. 
ΤΠΘΥβοΒ, : κενεῶν δ᾽ ἐλπίδων χαῦ- 
γον τέλος, 

108." ὅδε ρ»το ὁδὲ Βεπε]. ΕἸΠπ15]. 
Πῖπάή,, οατπα Ἐχ 5661), ὙΘΥβιι 10 16]-- 
ΠΠραῖαῦ. ἀχάνας 6558 Ῥθᾶθπι Βεο- 
ΘΒήππη. ὅ0: ἀχάνη μέτρον ἐστὶ Περ- 
σικὸν., ὥσπερ ἡ ἀρτάβη παρ᾽ “:- 
γυπτίοις. (ΟἹ: 91.) ἐχώρει δὲ μεδί-- 
νους ᾿Δττικοὺς με, ὡς μαρτυρεῖ 
᾿Δριστοτέλης. ἄλλοι δέ φασιν, ὅτε 
κίστη ἐστὶν, εἰς ἣν κατετίϑεντο 
τοὺς ἐπισιτισμοὺς οἱ ἐπὶ τὰς ϑεω- 
ρίας στελλόμενοι. δἰ πΔ1 ΠΟΥ ΗΘ συ ἢ. 
ν. ἀχάνας εἰ Ῥο]]ιχ 10, 164., {πος 
διοίογοα οἷϊαῦ Ε]Π15], 

111. πρὸς τουτ., αρμὰ ἤμπο, 
δογαάπι ἤιος, Ἰαραῖο, τι 146πὶ Ἰπΐαοχ- 
Ῥτοίδίϊωσ, νυἱᾶ. Ὑξατ. 9, 8, 12. 



94 ΑΡΙΣΤΟΦΑΙΝΟ ΣΥ͂Σ 

ἵνα μή σε βάψω βάμμα Σαρδιανικόν. 
βασιλεὺς ὃ μέγας ἡμῖν ἀποπέμψει χρυσίον; 

2 [4 σ , 

(ἀνανεύει ὃ Φευδαρτάβας.) 
ἄλλως ἄρ᾽ ἐξαπατώμεϑ᾽ ὑπὸ τῶν πρέσβεων; 

5 ’ ς [4 

(ἐπινεύει ὁ Ψευδαρτάβας.) 
1595. Ἑλληνικόν γ᾽ ἐπένευσαν ἄνδρες οὑτοιὶ, 

κοὐκ ξσϑ᾽ ὅπως οὐκ εἰσὶν ἐνθένδ᾽ αὐτόϑεν. 
καὶ τοῖν μὲν εὐνούχοιν τὸν ἕτερον τουτονὶ 
ἐγῳδ᾽, ὅς ἔστι. Κλεισθένης ὃ Σιβυρτίου. 
ὦ ϑερμόβουλον πρωχτὸν ἐξυρημένε, 

120 
᾽΄ τΣ " 

τοιόνδε δ᾽, ὦ πίϑηκε, τὸν πώγων ἔχων, 
εὐνοῦχος ἡμῖν ἤλξες ἐσχευασμένος; 
ὁδὶ δὲ τίς ποτ᾽ ἐστίν; οὐ δήπου Στράτων; 

112. Σὰ 9 ὃ. ἀντὶ τοῦ ἐρυϑρὸν, 
φοινικοῦν. -- βούλεται οὐν δη- 
λοῦν, ὅτι, εἰ μὴ εἴποις ταἀληϑὲς, 
ἘΣ ΤΩΝ σε ἐρυϑρὸν ποιήσω τοῖς 
αἵμασι. - 5. Ηδβγοι.: βάμμα Σαρ- 
δανικόν. (516) " τὸ φοινικοῦν. διά- 
φορὰ γὰρ ἦν τὰ ἐν Σάρδεσι βάμ-- 
έτος 118 Δ, 86ρ. 1189. ποῦ ϑαῦμα 
εἷς Σάρδεις γὰρ οὐκ ἐλήλυϑας. 

-- Εὰ Εἰπιοὶ. οἵ. δῇηοῖ. δὰ Ῥϑο. 
1108. Ῥταθίθγθα Ῥδϊμπιθυΐιβ δηπο- 
αν]. Ρυγριταθ ΕἰηπρΘΩ ΟἹ γι }- 
οἴππι ϑδυα 815 ἰσἱριιΐ ἃ ῬΙ᾿ηϊο Η, 
Ν. 7, 56., Τ᾿υγάοξαηιθ πιϑυσδὶισαπι 
ῬΌΓΥΡΙΥΑΘ ΘΧΘΥΟΙ1586 [ἢ ΘΥΆΘΟΙ5 ΠΥ- 
ὈΊΡτιβ., ν θ᾽ 1] ὴὶ Τγαἴαπι ΤΠΗγα- 
Εἰγῖ5 ἡδίϑπι ἂρ. ῬΠΠΙΡΡΘυ 565, 48 
4τιὰ Τμιοᾶ5 ἴῃ Αοἰϊβ Αροϑβὲ. ο. 16. 

114. ἄλλως. ἡλιϑίως καὶ μα- 
ταίως. --- ὃ. 

118: ἸοΕ ΟΖ ΚΙΝ οΕ, δημποῖ. 
δα 2. 5.: --- οὗτος δὲ ὁ Κλ. ἀεὶ 
τὸ γένειον ἐξυρᾶτο πρὸς τὸ ἀεὶ 
φαίνεσϑαι νέος. διὰ τοῦτο εὐνού- 
χῳ αὐτὸν εἰκάζει. Βα, σοη ΤΟΥ] 71ι- 
Ῥδὲ Νὰ}, 854., ΤΊ ιΘσπι. 941., σα. 
1768. δ᾽ΡΎ τ φῬαϊαθϑίγσϑι ἃ ΡΙαϊ- 
ἌΓΟΠΟ 1ῃ νὶΐα ΑἸ δ 15 ο. 8. σοηι- 
γηθοΥασί τ ΟἿ τ] Ε.] 115]. σΘΊΘΥ 1 
060 δἰ Ῥ]δι5 Ῥοθη. 419.: 
Οπιπίᾳ ἰσέαθο δοίπιμϑ Ἴάπὶ Τι05, δὲ 
δρθοίαΐογοδ δοίατιὲ : Ἡογισις ἡῖς 
ζιώπὸ οαμ δα ἠαθο αρτεωγ ϑρθοΐαΐο- 

χα [αϑμΐα, Πος ἐδ ϑάαξ δὲ εο- 
ΟΟΥΘὶ μὲν φμαπάο αρα55γ μὰ ἀϑα8, 

δοίατιῖ. Νὺ5 Φμ τι6 στ 5515 ΘΟΙΤΠΙ,5 
χσοπι οπιτιθπι: φμίρρα οπιῖιθα δίπιμῖ 
Τ)ταϊοίπυιβ ἐδοιεπε αἰτιῶ.) τ τϑϑροτι- 
ἄεγα ροϑϑίπιμς ἐἰδὲ. δὲ 1014 6ηὶ 466. 
ΑΟ. 4616, {ιδρίοθ. ΟΟν,͵ Ζωτιτπε 
65 ὲ Ῥγοζθοίο, δρθοξαΐογθδ, Οοπεῖ-- 
εαπὶ: ῆασογαέο ἦοσ ρίπριθα 7{ιτιὲ 
αιΐγσο ἐπ ατραγία δονθο; ἤζεγμπι αὐ 
λαπιο τοπὶ αξιαπιάαπι Ῥλεϊίρριεπι 68. 

119. 1τὰ ϑιϊ4, νν. Κλεισϑένην 
ὁρῶ εἱ Στιράτων, παιρυῖζο μΪδιι-- 
ἀμ ηοτι5 ν] 15 ἀοοΓἾ5. ἱπθρὲθ οοαά. 
ΑὙΙοἰοΡ μαπ δὶ ἐξευρημένε. δι: παρ- 
ῳδίῳ χρῆται. ἔστι γὰρ ἐν τῇ Π1η- 
δείᾳ Εὐριπίδου" (Ὀτίογοπι ἀτιδη- 
ἄαπι Μίϑάθαθ ὑϑοθιηβίομθηι 1π|611]- 
δὶ Ής 985:ς: 
Μ68. 74., οἷ Ἡθππουΐα Ια ρδιιβ νῖ- 
αἀδίαγ δναπηπιδιῖοιιδ.) ὦ ϑερμό- 
βουλον σπλάχνον. -- 
120. καὶ τοῦτο παρῴώδηχκεν ἐκ 

τῶν “Ἀρχιλόχου ἐπῶν" τοιήνδε 
δ᾽, ὦ πίϑηκε, τὴν πυγὴν ἔ- 
χων. 8. τοιύνδε δὴ, πίϑηκε, ϑ18. 
ν. Κλεισϑένην ὁρῶ, υοα ΡΙδουῖξ 
ἘΠ1πι5].; 564 ἐμφατικὸν δ5ὲ δὲ ἢ, 1. 
1Ὲ ἀρ. 'ϑορῆς ΕἸ: 275 δπρῚ ὯΝ 
Ἠτβοῖκα ἀ6 Ασομ] ΐοοπο ἴῃ ΝΜ  Π:- 
δὶ ΜΜ|Ί56611, ρ110]. 1. Ρ, 94., δῖνϑ 
αηΐα ΕἸγῖᾶθ Αθβοριπὶ Ρ. ΟΟΧΧΝ. 
Ὡὶπά. ὦ πίϑηκε, Ὧἀθ πιο οοη- 
νἱοῖο νἱ4. ἀπθοῦ. ἃ Άδῃ. 66ά. 

10 ὲ Τη5 1: οὐ ὃ. Στράτων. 
»ἰδασρδειιν ἢ ἀπχαϊο, οὐ δήπου 
ν6] οὔτε που δοάθηι βθηβιὶ, 4ιιο 

508 νἱᾶ. ΕἾπι5]. δά 



ΑΧΑΡΝΉΝΣ 

ΚΗ. σίγα, κάϑιξε. --- 

9 

τὸν βασιλέως ὀφϑαλμὸν ἡ Βουλὴ καλεῖ 
128 

241. 

ἐς τὸ πρυτανεῖον. 
ταῦτα δῆτ᾽ οὐκ ἀγχύνη; 

κἄπειτ᾽ ἐγὼ δῆτ᾽ ἐνθαδὶ στραγγεύομαι, 
τοὺς δὲ ἕξενίξειν οὐδέποτέ γ᾽ ἴσχει ϑυρα; 
ἀλλ᾽ ἐργάσομαί τι δεινὸν ἔργον χαὶ μέγα! 
ἀλλ ᾿μφίϑεός μοι ποῦ στιν; 

“41. 

150 411. 

οὑτοσὶ πάρα. 
ἐμοὶ σὺ, ταυτασὶ λαβὼν ὀκτὼ δραχμὰς. 
σπονδὰς ποίησαι πρὸς “ακεδαιμονίους μόνῳ, 
καὶ τοῖσι παιδίοισι, καὶ τῇ πλάτιδι" 
ὑμεῖς δὲ πρεσβεύεσϑε καὶ χεχήνετε. 

αἰσογθηΐ ποϑίχαϊθς ϑωγοῖγ ἐδ σαπ- 
χιοξ δε διγαέο. νἱὰθ Ν}. 1260. 
Ῥπο: 1911 .17139. 'Λν, 969. Ἴγς. 
854. Βιδη. δῶ22. 526. (487. 491.) 
ῬιΟΟΙ: 927. 829, 7566: δὸρῃ, ῬΠ1], 
1259, (1151.) ὦ Ζεῦ, τί λέξεις; 
οὔτι που δοῦναι νοεῖς.“ 8.: καὶ 
οὗτος κωμῳδεῖται ὡς λωβώμενος 
τὸ γένειον καὶ λειαίνων τὸ σῶμα, 
ὡς Κλεισϑένης " (οἴ. Εἶχα, 1, 1. δὰ 
118.) ὡς φησιν αὐτὸς ᾿Αριστοφ. 
ἐν Ὁλκάσι' παῖδες ἀγένειοι, 
Στράτων. 

195. εἰς τὸ πρ. ὥστε ἐκεῖ εἶναι 
τοὺς πρέσβεις παρὰ ᾿Αϑηναίοις. 8. 
-- »ϑοϊορθαηῦ δῆ ΑἸΠΘηῖ5 ἴῃ ΡΥγ- 
ἴδηῃθο ἰδραϊϊ ριθῖοὶ ξενίξεσϑαι, 
τὸ αἰδοίπγιι5 οχ Ροΐ]ςθ 8, 188. οἱ 
9, 40.““ δε, οἵ, δῃποῖ. δα 52, β6αι, 
-- ταῦτα -- ἀγχόνη; ποππε 
ἦἤοο διμδροτιζμσπ 65 ὲ., ἵν. 6, 5ι15ρ6:- 
α1ο αἴρηιτι 2 Ἐμλαυ]ρ., πηοπθηΐα ΒΥ,, 
Ἡδρτδοὶ, 946. καὶ τάδ᾽ ἀγχόνης πέ- 
λας. ΡῬγδείθσθα Β6. ἰδιιᾶανι ἘπΥ]ρ. 
Βασοῦ, Φ04., ΒΘΌρΡ!, Οεα, Ὑγτ. 
1294, Τιιοΐαπιις “ΓΙπιοηθ ο. 45.: 
ἀγχόνη γὰρ ἂν τὸ πρᾶγμα γένοιτο 
αὐτοῖς. 

196. ἔπειτα Ἰηα]ρηδη 15 οϑὲ, αἱ 
Ρδϑββίπι, να, ἰηάοχ ν, εἶτα νεὶ ἔ- 
πειτα. --- στραγγεύομαι. Ἠδθ- 
ΞΟ. : στρατεύομοι (στραγγεύο- 
μαι) " διατρίβω. στρατεύομαι οἰίατα 
οοαά, Αὐἱβῖορ!ι. ργαθίου Ἀν. 
πιθηᾶ ἔχοι θη], οἵ, ἸΚ, οἵ ἱπίουρρ, 

197. ἴτα ἐοΥθαππιπὶ 6556 βθηϑίξ 
ΕἘΠΠπ151. ἴῃ δηποίϑιϊβ δα ἢ. 1.; ΠΡ τυ, 
 Ῥ͵ῖο ξὲὶ ροβῖΐο, τιὸ 586ρ8 ἑδοίαπι, 
ἴσχ ἡ ϑύρα. ϑιιϊᾶ, ν. ἴσχειν : οὐ- 
δέποτ᾽ ἴσχει γ᾽ ἡ ϑύρα, «αοᾶ ΒΥ. 
δἰΐχιια ρυδϑι ]θγιιηῖ, δίχα Ἰθοῖο 
μαροὺ πππθΥοΟ5. οἱθρϑηΐοσθβ. 8.0: 
παροιμία ἐπὶ τῶν πολλοὺς ξένους 
ἀποδεχομένων οὐδέποτ᾽ ἴσχεε 
ἣ θύρα. μέμνηται καὶ Εὔπολις 
ἐν Φίλοις νὴ τὸν Ποσειδῶ, οὐ- 
ὃἐποτ᾽ ἴσχει ἡ ϑύρα. (ΕἸπ151].: 
κουδέποτέ γ᾽ ἴσχει ϑύρα, αὐ 525. 
ψὴ τὸν Ιοσ., καὶ λέγει γ᾽, ἅπερ 
λέγει.) --- λέγει δὲ περὶ τῶν πρυ- 
τάνεων, διότι αὐτὸν μὲν ὑπὲρ τῆς 
πόλεως στρατευόμενον καὶ πονοῦν- 
τα οὐ δέχονται, τοὺς δὲ πρέσβεις 
ξένους ὄντας καὶ ξενίζουσιν (4|16- 
χτιτα καί, ον, καταξενίζουσιν, κα- 
ταξενοῦν Ἰοσίταῦ ἀρ. ΑΘβομυ απ 
Ομιο. 694.) ἐν αὐτῷ. ἴσχει δὲ ἀντὶ 
τοῦ κωλύει ἢ ἀποκλείει. 

198. βεαψι. ἀμρ]ῖοῖ ἀλλὰ ποη οϑὲ 
αποα οἴθη δηλ. νᾶ 8 Ἰηἶγα 438., 
ΝΡ. 78. βοαι., Βι8η, 992, 

132. τῇ πλάτιδι. τῇ γυναικί" 
παρὰ τὸ πελάζειν τῷ ἀνδρὶ κατὰ 
τὴν κοίτην. 8, πλάξειν αἰχ956. Α6- 
δοιαὶ Ῥτοιι, 927... Ἐπιτὶρίάθπι 
Απάτοπι. 95..,, πτοππῖς Β6. 

138, κεχήνετε 1]η15]. εἰ Ὠ]πά., 
τῷ κεχράγετε. 68}. 415. Πργὶ 50- 
Ἰοθοθ κεχήνατε. δἀβογῖρϑβιν ΒΘ. 10. 
οὐ Αν. 965. καί τρὶ κέχηνα γ᾽, ἧς 
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ΡΣ ΦΗΝΌΣΤ Σ 

προσίτω Θέωρος ὁ παρὰ Σιτάλκους. 

ἕτερος ἀλαξὼν οὗτος  εἰσκηρύττεται. 
χρόνον μὲν οὐκ ὧν ἦμεν ἐν Θρῴκῃ πολὺν... 
μὰ “10 οὐκ ὧν, εἰ μισϑόν γε μὴ ᾽φερες πολύν. 

᾿ ῃ , ι - ᾿ “ 
εἶ μὴ κατένιψε χιόνι τὴν Θρῴκην ὅλην, 
καὶ τοὺς ποταμοὺς ἔπηξ 

2 , 

ὅτ ἐνθαδὶ Θέογνις ἡγωνίξετο. 
τοῦτον μετὰ Σιτάλκους 

ΟἸΜΕΝ ᾿ 

ὑπ᾽ αὐτὸν τὸν χρύνον, 

ἔπινον τὸν χρόνον" 
καὶ δῆτα φιλαϑήναιος ἣν ὑπερφυῶς, 

ὑμῶν τ᾽ ἐραστὴς ἣν ἀληθῶς, ὥστε καὶ 
ἐν τοῖσι τοίχοις ἔγραφ ΑΘΗΝΑ͂ΙΟΙ ΚΑΜΟΙ. 

145 

τὸν οὐρανὸν βλέπων. ο55.: Ὗε- 
θη ἀἴ6565 Θαϊεπς τυϑύάθη 1 θη 
Βπΐογη 1965. αἴθ Αἰπθμοσ σύϑάδζιι 
Οαγέπον (Κεχηναῖοι, αἱ ᾿Αϑηναῖ- 
οἱ) δϑῃδηηΐ. 

184. Θέωρος. οὗτος ἐπὶ πολα- 
κείᾳ κωμῳδεῖται. ὃ κήρυξ καλεῖ 
ἄλλον πρεσβευτὴν ἐλϑόντα παρὰ 
Σιτάλκους τοῦ Θρακῶν βασιλέως 
(ΤΡ ἘΠΙΠΕΉΒΙΝ Ψίιγδοππι), πρὸς 
ὃν ἦσαν ἀποστείλαντες αὐτὸν ᾿4ϑη- 
φαῖοι. οὕτως (οὔξαο" δὲ ἜΣΕΙ Ὁ 
Θέωρος. (πιο ᾿ΝΥπιρῃοάοτχιις. δ8ρ. 
ὙΠαο, Ὁ, 99... ὃ τοῖς γο585.) 
μέμνηται δὲ αὐτοῦ ποτε μὲν ὡς 
ἐπιόρκου, ὡς ἐν Νεφέλαις (399.)" 
- ποτὲ δὲ ὡς κόλακος, ὡς ἐν τοῖς 

Σφηξίν (42., 416.. 596., 19536.). 
εἰσκηρύττεται. δὲ ἀντὶ τοῦ κα- 
λεῖται ὑπὸ τοῦ κήρυκος. 8. ὁδί. 
ὕδε εἀα. δηΐϊθ Βυ., αἴθ 1π 6 
νουβὰβ Θέωρ᾽ εἀάιτηξ ῥταθοοηὶ ἰν]- 
βαΐιπι, νϑύϑιι 5011. 8)ὲα Βιιης πτο- 
ἀκιπὶ οταϊπδῖο: προσίτω Θέω [ ρος 
ὁ παρὰ Σιτάλ] κους. ὅδε. Θέωρ΄. 
τὖ 4118 ΟΠ ΓΓΑΠῚ; ῬΥΙδπι ἴῃ Σὶ- 
τάλκης φῬγοάποῖς Ηδυμπῖρριιβ ἂρ. 
ΑἸΠδη, Ρ. 27, Ἐ. Βτ, ἱποοηβαϊίο 
Ἰθοΐοσβ Θέωρ᾽ οἰμηδῖς, οὲ ὅδε ἱπ 
ὁδὶ πιιίανιε. Ἐδηοῖ. 1Ππὰ ΚΗ͂. 
Θέωρ᾽ οἸ)ϊοϊοι ἄτι 6556 πὶ ΒΘΗΙ], 
ν]αογαὶ, Πὼιϊιά. ὁδὶ (οπιϊοογιηι δϑῖ 
εἴ νυ] σαυὶθ Ποῦ Αἰεοαθ. ν]ᾶθ 
ἹΦο  δ[Ο: 

187. δθᾳᾷᾳ. ἀβ τπρσοθᾶθ ἰεραᾶ- 

ὁ δ᾽ υἱὸς, ὃν ᾿ϑηναῖον ἐπεποιήμεϑα, 

ἴοταπι οἵ, 66., ἄἀθ ὙΒεοσηῖαθ 
ἴβῖο 11. 8.: --- κωμῳδῶν οὖν αὐ- 
τὸν παρίστησιν ἡμῖν τὴν πολλὴν 
χιόνα διὰ τὴν τούτον περὶ τὰ 
ποιήματα ψυχρότητα. - ΤΒοσπι, 
176: ὃ δ᾽ αἡ Θέογνις ψυχϑὸς ὧν 
ψυχρῶς ποιεῖ. ἈππΟΙανΙΣ Βο, 

148. φιλεῖν οἱ ἐρᾷν Θοάθηη πιὸ- 
ἀο ΟΠ) απο ΠΟΕΙΘῚ ἴῃ Εἶχα. 192. 
ὁτιὴ φιλῶ ἘΝ ἢ δημ), ἐραστής τ᾽ 
εἰμὶ σός. 1341. ῶ δῆμ᾽, ἐραστὴς 
εἰμὶ σὸς, φιλῶ τέ σε. ἘΡποὶ, 

141, ἴδιον ἐραστῶν ἣν τὰ τῶν 
ἐρωμένων ὀνόμ ατὰ γράφειν ἐν 
τοῖς τοίχοις, ἣν δένδροις, ἣ φύλ- 
λοις. οὕτως" ὃ δεῖνα καλός. παὶ 
παρὰ Καλλιμάχῳ: ἀλλ᾽ ἐνὶ δὴ 
φύλλοισι κεπομμένα τόσσα 
φέροιτε Γράμματα, Κυὸέπ- 
πην ὡς ἐφέουσι καλήν. καὶ 
ἐν τοῖς Σφηξίν (99,): ἐών παρέ- 
γραψε (πλησίον)" κημὸς κά- 
λ ός. καὶ “Ἵιβάνιος" φιλ ο ὔσε 
γὰρ οἱ σφόδρα ΕΠ τι ἐρω- 
τικῶς ἔχοντες ἡδέως συνεῖ- 
ψφαι καὶ τοῖς ὀνόμασι. 8. 
Ῥυαθίθσθα ἀθ Ποὺ ᾿ποσθ ΔΠ.ΘΗ Ττι 
ΤΩ ΘΥΡΡ. ΘΟ ἔδουσι ᾿πῦ θη Θ0Π0]. δὰ 
ψοβραάσαπι 1]. 1., Ταιοίαπππι Απποσ. 
ς. 47., ϑαϊάαπι νυν. ὁ δεῖνα καλὸς 
εἰ Ῥαμνουσία, Μοτοοτιπι δα Ατὶ- 
βἰδεπθὶ. Ἐρ. 1, 10., Οτβατούαι 
Ῥγαθῇ. Ρ]οίτηὶ ρ. χχΎ. 

1453. ϑαάοοιι5 νοοδίιγ 8ρ. ΤΠτις, 
1. ᾧ., ὍΌΣ χϑξαγιασ, ὰγ Αἴπθπη. 
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ἦρα φαγεῖν ἀλλᾶντας ἐξ ᾿ἀπατουρίων, 
καὶ τὸν πατέρ᾽ ἠντιβόλει βοηϑεῖν τῇ πάτρᾳ᾽ 
ὁ δ᾽ ὦμοσε σπένδων βοηϑήσειν, ἔχων 
στρατιὰν τοσαύτην ὥστ᾽ ᾿Αϑηναίους ἐρεῖν" 

180 “Ὅσον τὸχρῆμα παρνόπων προσέρχεται! - 
«1. κάκιστ᾽ ἀπολοίμην, εἴ τι τούτων πείϑομαι, 

ὧν εἶπας ἐνταυϑὲὶ σὺ, πλὴν τῶν παρνύπων. 
ΘΕ. καὶ νῦν ὕπερ μαχιμώτατον Θρᾳκῶν ἔῦνος 

ἔπεμψεν ὑμῖν. 
21. 

- 

τοῦτο μέν γ᾽ ἤδη σαφές. 
185 ΚΗ.οἵ Θρῶκες, ἴτε δεῦρ᾽, οὺς Θέωρος ἤγαγε. 

«11. τουτὶ τί ἐότι τὸ κακόν; 

οὕπὰ ϑίζαϊοθ βοοϊθιίϑίθηι ἰηϊθυὶηῖ, 
εἰαβαιθ διαὶ οἴνθθ ξβοεσίηί, 
Βαπο αἴοϊε Οοπιΐοιιθ ᾿π θυ θββ1558 
Ῥτοὸ ΑἰΒθμ θη 51} 15 ἸΡ᾿Ν Ῥαΐσϑιαι ἀ8 
ΘΌΧΙΠΟ τϊίΐθπαο, 1)6 511 ]166 
δὲ τὸ ϑαύοοο τὐὐτηραμνα ὙΜμπο. 
Ὁ. ὍΘ. 67.) 95.-101.: 4. 101. 
Εἰπιοὶ. ' 

146. (ἐξ Ἄπατ.) χαριέντως, ὡς 
ξξαπα τωμένων τῶν ᾿ἀϑηναίων. 
λέγει δὲ νῦν περὶ ᾿Ἱπατουρίων, 
ἑορτῆς ἐπισήμου δημοτελοῦς,, ἀγο- 
μένης παρὰ τοῖς ᾿᾿ϑηναίοις κατὰ 

τὸν Πυανεψιώνα μῆνα ἐπὶ τρεῖς 
ἡμέρας. καλοῦσι δὲ τὴν μὲν πρώ- 
τὴν δόρπειαν; ἐπειδὴ φρφάτορες 
ὀψίας συνελϑόντες., εὐωχοῦντο" τὴν 
δὲ δευτέραν ἀνάῤῥυσιν ἀπὸ τοῦ 
ἁύειν (ἐϑνον ὃὲ “ὁ φρατρίῳ καὶ 
᾿Αϑηνᾷ) " τὴν δὲ τρίτην κουρεῶ- 
τιν; ἀπὸ τοῦ τοὺς κούρους καὶ 
τὰς κόρας “ἐγγράφειν εἰς τὰς φρα- 
τρίας" ἔν ἢ ἐγράφη ἐν τῇ πολιτείᾳ 
ὃ υἱὸς Σιτάλκους. --- 8. οπιϊεὶ 
{86 Ῥᾶγιιπι οθγΐα ἰγδαϊαι ὅ0Π0],. 
ἀ6 ποϊαϊΐοηθ πομιϊηΐβ ᾿“πατουρίων. 
οἵ, βογίρίουθβ δου τ αι αΐαηι συ, ἢ. 
ν. --- ἀλλῶντος ΒΥ. ΕΧ 16] ΡΥ Π18 
Ῥαυῖβ., αὐ, πὰοηθηία Ἐ,]15]., Εἰ χα. 
1181. φαγεῖν ἐλατῆρος. βϑὰ ἔδοῖϊ 
Ῥίαγα! δ δὰ βάἀβοϊταίοθιι Υραγὶ, 
οἔ. 77. 5δ6αι. 

147. τὸν πατέρα, τῇ πάτρᾳ. 
1515 νθΥροσιη, ἤιε ῖδδ αὐϊάθηι 81} - 
υ ͵ ήριι5: πᾶπὶ πάτρα εἰ Αἰτίοσα 1π-- 
161}1Ρ0Ὶ Ροϊοδί, αιιδη ἱμτε] οὶ νὰ] Ὲ, 
ἜΒΔροχιι, οἵ Ὑῃχαοῖα, ἀυδὴχ χοὸς 

γ γα Ἰπιγαῖιτιβ σαὶ 5114]6 65 Ἔχϑύ- 
οἷα αὐἰττθμάο 1 Ογδθοῖθηι, ἴδυ- 
ται ἰοὴρθ οριι!θηιίοτοηι δη108- 
ἈΪοΥΘηΊ ατιθ. 

150. ος πολλῶν ὄντων παρνό- 
πων ἐν τῇ ᾿ἡττικῇ. βούλεται δὲ 
πολὺ πλῆϑος σημᾶναι. εἶδος δὲ 
ἀκρίδων οἱ πάρνοπες. εἰσὶ δὲ οὗ- 
τοι ἀττέλαβοι ᾿Δττικοί [πάρνοπες]. 
5. αἵ 6115 σάτοσε αἰοπηΐαν ἀττέλα- 
βοι (νία6 ϑομποίαθυΐ 16χ. δύ. ἢ. 
ν.), 1ΐαψιιθ Ὥοα ἔδοῖ!]α ἴῃ Ἰοηρίῃ- 
45 γϑρίομεβ αἀθΐεσυϊ Ῥοββιμηΐ. 
ᾧᾶγ6 τα] πὶ Ἰπῖε}} 101 Ἰοοαβίαπι, 
501 φύυ ]. τηϊργδίου πὶ Τιπη, 
(δα “ απάοτοι), ἀθ ῖιο δῃϊπι8]}1 
ν]ἀρηι βυρΐ Ῥ]Ί, 11. 29... οἷ 
βου ρίουθϑ ΠΙβ Οὐ 8. παι γ 818, 

151. κα. ἀπολ. οἴ. 448. 
152. ἐνταυϑοῖ νυ]σο, αιιαθ 1ο- 

ηἶοα ἔογπια δϑῖ. ἐνταῦϑα Βιᾶν, Ατ- 
τἴσαμι οϑὲ ἐνταυϑὶ, αὐ ἐνϑαδὶ, ἐν- 
ϑενδὶ, ἐντευϑενί, ἐνταυϑὶ παρεῖ 
Ῥὰν, 1 1. Υγ85. 570. οἱ ξογίαβϑβα αἱϊ- 
})ὶ1. πη ὙΠ 65πι. 646. ομπθ5 ἔν γε 
ταυϑὶ εἴς. Ἑἰμιοῖ. πλὴν τῶν 
παρνόπων. ΘοΥῖιπὶ 5111165 ἔουθ 
δἰρηϊδίοαν Ὑ χασαθ, πὶ αἀτιο8 851- 
ἴαῖοθ νϑηΐασὶ δἱηὶ ἴῃ ΟΥ̓ΔΘΟΙΔ,η, 

153. ἔϑνος. 510 πιΘΥ. να]σὸ 
γένος. Βτ. 

154. τοῦτο -- σαφές. τοῦτο 
ψεύδεται, ὡς ἀσϑενῶν “ἢ ὀλίγων 
ὄντων. 8. 

156. πο Οἀοιπδπίογχιηι, 568 
Οὐγγεάσαηι τὸ χ ϑ:181068 ἂρ. Ἐμα- 
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ΘΕ. ᾿Οδομάντων στρατός. 
“1. ποίων ᾿Οδομάντων; εἶπέ μοι, τουτὶ τί ἦν; 

τίς τῶν ᾿Οδομάντων τὸ πέος ἀποτεϑρίακε; 
ΘΕ. τούτοις ἐάν τις δύο δραχμὰς μισϑὸν διδῷ, 

160 καταπελτάσονται τὴν Βοιωτίαν ὕλην. 

ΟΥ̓ άθπι 9, 101.: --- καϑημένου δ᾽ 
αὐτοῦ (τοῦ Σιτάλκους) περὶ τοὺς 
χώρους τούτους, οἱ πρὸς νότον οἷ- 
ποῦντες Θεσσαλοὶ. καὶ δῖαγνητες, 
καὶ οἱ ἄλλοι ὑπήκοοι Θεσσαλῶν, 
καὶ οἱ μέχρε Θερμοπυλῶν “Ἕλληνες 
ἐφοβήϑησαν, μὴ καὶ ἐπὶ σφᾶς ὁ 
στρατὸς χοοήση, καὶ ἐν παρασκευῇ 
ἤσαν. ἐφυβήϑησαν δὲ καὶ οἱ πέ- 
ραν Στρυμόνος πρὸς βο- 
ρέαν Θρᾷκες, ὅσοι πεδία 
εἶχον, Παναῖοι, καὶ Ὀδόμαν- 
τοι, καὶ ὥρῶοι, καὶ ““ερσαῖοι" 
αὐτονομοιε δ᾽ εἰσὶ πάντες. 
οἵ, δηποῖ, δα 158. 

157. τουτὶ τί ἦν; ἄοο φιίὰ 
ἐγωξἢ 1. 6. ῬΥΌΟΡΥΘ, πἰβὶ ἕδ!ου: 
Ποο, αιιοα νῖᾶθο, χυΐὰ γαῖ, οἵπι 
Ποσγαὲ, δῖγα ᾿ηϊίατι οαροσοὶ ὃ φαοά 
1άθπὶ θϑδὲ 80 δἱ ἀἴσαβ: «πια8 Βι]τ5 
ὙῈ1 Οϑιιβα θεῖ γοββ.: δά 6 γπΐτν 
2.16 τρατ΄5 ἀαπιΐε 
,͵. 158. τὰ Βα, νν, ὠποτεϑρίαπεν, 
Οδόμαντες, πέος, ϑς.1ο]. δὰ Εἶχα. 
1007., ΕἸπι5]. Ὠΐπα,, πἰξὶ ᾳποά 
ἀβαάϊς ἀποτεϑρίαχεν. σδομηξογθηαὶ 
Θεδηι 8111 ἸΟχΙ σορυαρ , 4ιο5 1α- 
ἰαπὶ δαϊίοτεβ. νῃ]θοὸ οοαά.: -- 
ἀποτέϑρακεν ἄν; νοσα Ἀ181Π1, Ο 
Ῥατῖς. ἀποτέϑραχε; τίς; Μοπαοῖς 
ΕΜ1115].. ΒΔ ΒΡ ΘπιιιθχῸ ΠΡΥΑΥΙὶς ἔγασ- 
αἱ ξιῖβθθ ῥσοάιιοίθηι ῬΥΪΟΥ μι 50}- 
Ἰαθαπι ἴῃ ϑρῖον, νεϊυξ ἰηἶτα 1035. 
εὐ Ψεβρ. 1819. δϑηὶ 5.118 05πὶ οοΥ- 
ΣΙΡΙΘηΐθ5 ἢ, 1. 4111 ἂν, δὶ δαάϊ- 
ἄξενα τίς, αιὸ ἀδίϊοενθ νἱβος νοῦ- 
5ΙΟΙΜΠ1 ὨΠΠΊΘΓΟ5. ΘΧρ]οτθηΐ. Ηδβυοι. 
8. Κὶ επιθπάβιις: ἀποτεϑρίαπεν " 
ἀποπεφύλλικεν, (40 ἀποφυλλίξειν, 
0114 ἀθείσίη σου, ἀἐπεκάϑαρεν. ἡ 
δὲ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν συκοφύλλων 
(συκῆς φύλλων). 5.; ἀποτέϑρα- 
πεν. ἀνέτιλε. κυρίως δὲ ἀπεφύλ- 
λησς (ἀπεφύλλισε) συκᾶς. ϑοῖα γὰρ 
τὰ φύλλα τῆς συκῆς" ἐλειαίνοντο 
δὲ. καὶ ἀπετίλοντο οἱ Θρᾷκες τὰ 
αἰδοῖα, καὶ ἀποσεσυρμένα εἶχον 

αὐτά. μος χαΐὰ ἱπεο σαὶ 8., εχ 
Θ}115. δι ποΐδιϊοπθ δα ρσαθσυθϑϑισα 
νϑύβιπὶ ΟΟἸ] σα μδο: Ὅδομάν- 
τῶν. ἔϑνος Θροᾳκικόν. φασὶ δὲ αὖ- 
τοὺς Ἰουδαίους εἶναι. Ἰάθηη488 5}]- 
δυϊποαγθ νίάοιαν τὸ ἀπεψωλημέ- 
φοις 161.., {πδϑηι νοσθπὶ Κ, Ἰπέεσ- 
ἄτπὶ (νο]πὲ Ρὶπξ, 967.) Ξ᾽σηποατ 
Το τ χϑομείξιπα εθὺ οἰγομπιοίδιαπι, 
4ιιαῖθ5 μοάϊθαιθ βαπὲ Ππάαθὶ, δὲ 
οἾπι ἔπθυαηὶ ΑΘΟΥΡΕΣΙ δἴααθ ῬΠοα- 
τΐσαβ. δοοθᾶϊξ, αιοα ἱπορῖα βδϑί 
Κιϊξίθυι Ἰητογρυθίϑο, Οἀομπηδμίος 
ΝΟ] δχ ποθ, ν8] Πριάϊηθ, 166 η11- 
ἄἀδθηὶ ἀοβισ μη χῖθ5θ6 νοσγοίγι, 5Ξῖνθ 
δΙαπ θη 6ἤ15 ππιἄαββο: 41 5θηβιῖιβ 
ΨΕΥΘΟΥ͂ τὸ ν6] 6Χχ ψϑύθ15 εἴποὶ μο5- 
δἰ ΑΥὙἸβτορΡ 8:15, νΘΥᾺΠῚ εδὲ ἔθη 6 1) 
φιοά Ἰάδηι ορροιῖ, ἃὉ δἷϊο π6. 
1115 6 ΟἸγΟ οἰ β σημ6 πὶ ἰγ8α]1 Οαο- 
χΠ ΟΥΏΤ. Φπ η πδπῃ Οπηηἶτο μᾶ- 
Τϊη 50] ηγι5 (6 γϊπουδι15 βϑτηξ- 
ξευϊθιπιθ σϑηεθας 11115 ῬΏγαοϊαθ. 

159. δύο δὄραχμ ὡς. νἱᾶ. 85- 
χιοὲ, δά 65. 5Ξε4ς. 

160. καταπεῖλε. κατακοντίσου- 
σι, καταπολεμήσουσι. πέλτη γὰρ εἶς 
ὃος μηχανῆς, ἀφ᾽ ἧς ἀκόντια καὶ 
ἄλλα τινὰ πέμπουσιν. (2) 1 κατα- 
δραμοῦνται. πέλτη γὰρ ἀσπὶς μι- 
χκρὰ μὴ ἔχουσα ἱμάντα. (πιο ἴτυν, 
τετεροτιοπιγ, ἄτι ῬΔΥΙΘΥ σαΥΘΡΘΠΈ 
οἸγρδὶ Ῥῃοεμηΐσιιπι, ἐδϑίθ Ηεγοάοῖο 
7, 89. 5.10]. ΡΙαξ. δά Απηϑΐ. ά. : 
σέλτη δὲ ἀσπὶς ἴτυν οὐκ ἔχουσα, 
ἢ τετράγωνος εἰα.) ἐχϑροὶ δὲ ἦσαν 
καὶ οἱ Βοιωτοὶ τοῖς ᾿Αϑηναίοις. 8. 
ἈΑρρατγεῦ, μοι αξίαβ βῖγ8 ρϑυπιῖα- 
Υἷος ζιιῖβθθ πο5 Τηγϑοαβ. Πᾶς, 9. 
(39,) πείσειν γὰρ (ὑπεδέχετο) Σὲ- 
ταάλκην πέμπειν στρατιὰν Θρακίαν 
᾿ϑηναίοις ἱππέων τε καὶ πεῖτα- 
στῶν. νἱᾶ6 Τ,Υ85. 565. (ἕτερος δ΄ αὖ 
Θρᾷξ πέλτην σείων κὠκόντιον, ὧσ- 
περ ὁ Τ᾽ ηρεύς.) Β6. Ἠδεγοῖν. : κα- 
ταπελτάσονται" πκαταδροαμοῦνται" 
ἀπὸ τῶν πελταστῶν. ὥμιιο, 3, 99. 

Ἄν Έῳ...Κ 
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21. τοισδὶ δύο δοαχμὰς τοῖς ἀπεψωλημένοις; 
ὑποστένοι μέν τῶν ὁ ϑρανίτης λεὼς, 
ὁ σωσίπολις. οἴμοι τάλας, ἀπόλλυμαι, 

ΘΝ « ΓΙ , ἂς ’ , " 
ὑπὸ τῶν ᾿Οδομάντων τὰ σκόροδα πορϑούμενος ! 

106 
ΘΕ. 

οὐ καταβαλεῖτε τὰ σκοροδ᾽; 
ὦ μόχϑηρε σὺ, 

οὐ μὴ πρύσει τούτοισιν ἐσκοροδισμένοις; 
21. ταυτὶ πεοιείδεϑ᾽, οἵ Πρυτάνεις, παάσχοντά μὲ 

ἐν τῇ πατρίδι, καὶ ταῦϑ᾽ ὑπ ἀνδρῶν βαρβάρων; 

πείσειν οἷο. κα ο Πγ5.. 1.1. Χεϑηο- 
Ῥῆοηΐ. Μεπιου. ΘΌΟΣ. 5.) 9, 2. δὴῆ- 
λον μὲ ἐν γὰρ, ὅτι ΖΣαύϑα: καὶ Θοᾶ- 
κες οὐκ» ἂν τολμήσειαν ἀσπίδας χαὶ 
δόρατα λαβόντες “Ἱακεδαιμονίοις 
διαμάχεσθαι, (μάχεσϑαι 4111.)" φα- 
ψερὸν δὲ, ὅτι καὶ “Ἰακεδαιμόνιεοι 
οὔτ᾽ ἂν Θρᾷξιν ἐν πέλταις, οὔτε 
Σκύϑαις ἐν τόξοις ἐϑέλοιεν ἂν δια- 
γωνίξεσθαι. Εἰπιοί. 

161. τοῖς ἀπ. νἱά. δηποΐ. δᾶ 
158. γοβ5.: Ζιροὶ Ὥγχασλτπεπ Τα ρ5, 
αθ 7οπότι ἐῖπυογμαμείροτι ἢ 

162. ὁ ὥραν. λεῶς. ἀντὶ τοῦ 
ὃ ναυτικός. ἐκ μέρους δὲ τὸ πᾶν 
εἶπε. τῶν γὰρ ἐρεττόντων οἱ μὲν 
ἄνω ἐρέττοντες ϑρανῖται λέγονται, 
οἱ δὲ μέσοι ξευγῖται, οἱ δὲ κάτω 
ϑαλάμιοι. ὁ δὲ λόγος. εἰ οἱ ᾽Οδό- 
μαᾶντες τοσαῦτα λαμβάνουσι, πᾶν 
τὸ παρ᾽ ἡμῶν ναυτικὸν πλῆϑος 
ἀγανακτήσει, πολλὰ μὲν ἐν ταῖς 
τριήρεσι καμόντες, ὀλίγα δὲ λαιμι-- 
βάνοντες. 8. οἵ, απ. 1018. ο55.: 
ΟΣ ἴαρΐοσγη ϑθοηδοῦΐ νογάδηκε 
Αἰποη ἘΥεποῖς ἀπὰ Ὀὔγ σου! 6 
Μευξαβδησ; δι ἤει Μίδοτα Ρ6-- 
τὰ σοῖθ ΗΘ] ἀθηκυαῖι, ΤΥ ΠῚ νᾶ 
ἀεΥ Βεαμογείοϊη αὐ ΔΟΥ ῬΗΥΧ 50 
δ οβῖ8]}]:, 4455 ἀοὺ ΒθάμηοΥ πδοὴ ἀθὰ 
θου βοῃδαΐθ. Α15 Αἴῆθη εἴοῖ Ὠη- 
του 1 αἰτο  πλοη 5 “ο οἷ ΒΘΌ 6 Π11155- 
ἐς (ΟἸγμρ. 94, .1.), 116 5βθη πη 18 
80 Ὑ  Υδη θη, ᾿ἃἴε ἀὰς ΝΊθου 4]5 αἷθ 
Θ.6}16 ἀδτ ᾿Ῥεπιοκσαιίθ ΔΉ 58}, 
τη 5 0! ] 6.“ 
, 169. οἴμοι τάλας. δεῖ νοεῖν, 
ὅτι ἐκ τῶν ἀγρῶν ἔργεται ὁ Ζικ. 
ἔχων φορτίον σκορύδων. καὶ ἤπη- 
ρεάξετο (2) ὑπὸ τῶν ξένων, ὡς 
ἐκείνων λιμωττόντων καὶ ἅρπαξ ξόν- 
τῶν τὰ σκόροδα. τοῦτο δὲ εἶπ 

“πο ρϑούμενος, παρύσον καὶ οἱ 
πορϑούμενοι ἀπόλλυνται. ἀρέσκον- 
ται δὲ τοῖς σεορόδοις οἱ Θρᾷκες" 
ϑερμὰ γὰρ τὰ σκύροδα φυσιχῶς, 
οἱ ὃὲ Θρᾷκες ψυχρὰν χώραν νέ- 
μονται. 8. 8111 οἷδθιι5. να] 5 8015, 
Ῥυϑθβου τη ῬΑΌΡΘΥΠΏΙ, Αἰμθηΐς : 
νἱἄθ ΡΙιὲ. 814. οἷο. Ε]η15]. : ΟἸΡα- 
Υἱα δϑοιπι ἴῃ ΘΟΠΟΙΟΠΘΗ δἰζαϊουδξ 

Πῖο., ἀθ 410 πιοῦα ποϑδίϑυ Εἰοο], 
806. Ξ6ᾳᾳ. 

165. δος ἀϊοθὴβ Ὠϊο. ΤΉγδοδ8 
ἱηνδαῖ, ΔἸ]! αατιθ γθοΐροῦθ σοπμδίμτ 
δια; 564 Ριιρηῖβ δοοΙρίαΥ. 4Φυ θη 
σᾶνογα Ἰροὲ “ΠΘΟΥΙΘ., Π6 ΤΌ͵Β115 
εαρυθαϊαίιυ Ῥδυθάγοβ Ἰγαῖοϑβ, 

165. ὦ μόχϑ-. σύ. ο πιΐδετ, «υἱ 
Τΐϊθουθ ἀδνουθεζαῖιιβ 815. ἃ Τῆχδ- 
εἰθιι5. 

166. ἐσκορ. ἀντὶ τοῦ σφοδοοῖς 
καὶ πικροῖς γενομένοις. μετειληφό- 
σι τῶν σκορύδων, ἀπὸ κο λ  ες 
τῶν ἀλεκτρυόνων. τούτοις γὰρ ὅτε 
μέλλουσι μάχεσθαι, σκόροδα δίδο- 
ται ἐσθίειν, ἵνα ϑερμανϑέντες ὀξύ- 
τεροι γένωνται. ὡς. καὶ ἐν Ἱππεῦσί 
φησιν (497.)" ἵν᾽ ἄμεινον; ὦ 
τᾶν, ἐσκοροδισμένος ω ὦ - 
χη. 5., Ἠδϑγοῖ.: ἐσκοροδισμένος " 
σκόροδα βεβρωκώς. ᾿ριστοφ. ἐν 
᾿ἀχαρνεῦσι παίζει οἴο. νά Ἐχιι, 1. 
1. [Ὁ] φῬίιυχα ἼὍδβαιρ. εἱ ΤαῖοΥΡΡ. 
(6 Βῖβοθ ριιρῃὶβ σα ΠοΥαπι δ 4|]1- 
δ σθουαηι, «αΐθιι5. Ριρ 5 γαῖ ἀ6- 
Ἰδοϊα θδητασ ΓΑτμοηη.} δοιίναηι ἐ- 
σχορόδισας οϑδὶ ἴῃ οἰπιδάθπε ξδθιι-- 
146 ν. 946. Εἰπιοὶ. εἴ. 49, 

167. περιείδετε, περιορᾷτε, 
περιόπτεσϑε, ιὖ 55. ῬΥ5ΟΏ]Ιη, : 
ἠασοοίτι ρμαξί τι δἐπξέθγ αὐὸῦ!δ ργαθ- 
δίάες -- ὃ 
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ἀλλ᾿ ἀπαγορεύω μὴ ποιεῖν ἐκκλησίαν 

170 τοῖς Θρᾳξὶ περὶ μισϑοῦ" λέγω δ᾽ ὑμῖν, ὅτι 
διοσημία ᾽στὶ, καὶ ῥανὶς βέβληκέ με. 

ΚΗ. τοὺς Θρᾷκας ἀπιέναι, παρεῖναι δ᾽ εἰς ἔνην" 
οὗ γὰρ Πρυτάνεις λύουσι τὴν ἐκκλησίαν. 

21. οἴμοι τάλας, μυττωτὸν ὅσον ἀπώλεσα! 
18 ἀλλ᾽ ἐκ Δακεδαίμονος γὰρ ᾿Φμφίϑεος ὁδί. 

Ἐ χαῖρ᾽, ᾿Δμφίϑεε! 
41. μήπω γε, πρὶν ἂν στῶ τρέχων᾽ 

δεῖ γάρ μὲ φεύγοντ᾽ ἐκφυγεῖν ᾿“χαρνέας. 
241. τί δ᾽ ἐστίν; 

4Μ. ἐγὼ μὲν δεῦρό σοι σπονδὰς φέρων 

171: παρεφυλάττοντο. γὰρ οἱ :Ὲ 
ϑηναῖοι τὰς τοῦ “ιὸς ἡμέρας, καὶ 
διέλυον τὰς ἐκκλησίας διοσημίας 
γενομένης, η) ἄλλο τε μέλλοντες 
ἀνύειν. διοσημία δέ ἐστιν ὁ παρὰ 
καιρὸν χειμών. 8ὅ. Οοῃρτοραῖο ἴῃ 
ΘΟΠΟΙΟῺΘ ΡΟΡΆ]Ο, το πες 51.81- 
ἔα ἱπρυτθσθῖ, νϑὶ οπιθη δἰϊαιοά 
Ἰηδιισρίσαΐιπι 586. οἴζευσθι, 50 ]νθθ8- 
ΤᾺΣ 1ΠΠῸ0ὺ σΟΠΟΙ]Ο0, δἰ 1η αἰταηι ἀἴθπι 
πα] οοθαῖαν. 8... ΟΕ. ϑΟΠοθιιδηη. 
8 σοπι}15 Ρ. 148. Πιπά. --- ὃα- 
νίς. σταλαγμὸς, σταγών. 85]. γ1- 
ΟἿΟΥ͂. 

172. παρ. δ᾽ εἧς ἕννην. ζένην.) 
οἷον εἰς τρίτην. 5. --- Ηδ5γ6}. ἀπο- 
4116, αὐ πιοπδηΐξ ᾿πίϑυρρ.: εἰς ἕνην" 
εἰς τρίτην. εἰ βἰ πα! ΠτοΥ ΗδΥροοτᾶ- 
ἰϊομ ν. ἕνην. Ῥτδοίθυθδ Θνοὶν] 7κ- 

θεῖ Θομοθπιθη]1 ΠΡ Υιιπὶ Ἰαιιαἴπτ 
Ρ. 46., ουἱϊ δαϊπηρσθηάμς. 16 6]οΥῖ 
δετηι. ἜΣ αἰ ἀδίγοτι. ΒοοΡαοῖ- 
Ζισισετι ἀν 4ϊεπι Ῥ. 178. 56αιι. Ηε- 
εἴσατο Ορ. εἱ :. 410. (380.) μηδ᾽ 
ἀναβάλλεσϑαι ἔς τ᾽ αὔριον, ἔς τ΄ 
ἔννηφιν, πὸ Ἰοσο ἔογίαςββ βουϊ- 
Ῥοπάπηι δϑὲ πιϑισὶ συϑίϊα ἔς τε ἔνη - 
φιν, ποὴ σοπηϊηδία Ψ ΠἸἴαθΥα, ΟἸΠ 
6χ ποὺ ἴρβο Αὐἱβίορ ῃϑη15 νυ ϑύϑιι 1Π- 
1011 αΐαγ ,, Ῥυθν θη 6556 ῬΥΪΟΥΘ πὶ 
δΥΠΑΡαπι πὶ ἔνη. 

173. λύου σε. νΘΥ]τιπὶ ῬΥΟΡΥ ΠῚ, 
Ἐ]Ώ18].: ΜΙ Θυλἑ που πῈ ΕΠΤΌΠ 65 λύεσϑαι 
μὲν τὴν ἐκκλησίαν, ἀφίεσθαι δὲτὴν 
ἔτ ρ χαὶ τὰ δικαστήρια. νἱάθ 

αι, 764., Ψε5Ρ. 595., Εἰοοὶ, 377. 

1γ4. ᾿ 9 ν , 
174. μυττωτόν. ἀντὶ τοῦ σκό- 

θοδαὰ (ααθ ὙΠταοα5. αἰ ]ρΘΥΘ), 
ἐξ ὧν ὁ μυττωτὸς γίνεται. κατα- 
σχευάζεται δὲ ἀπὸ τυροῦ καὶ σκο- 
ούδου καὶ ὠοῦ. (--- ΑΙ ΠἸογσιῖηι ργ86- 
ΟἸριιι5. τι515 1 ἸΠΟΥ̓ΘῚΪ σου ἔθοι]ο-- 
ὯΘ., τὖὸ οβίθμ αν ὙΊΥΡΊΠΙ [ὙΊγβΊΠο 
ἐπραξαπι ἢ, σΑΥΠ16 1. 87.) ἀπὸ τοῦ 
παντὸς οὐν πατασκευάσματος, τὸ 
μέρος ἐδήλωσε, τουτέστε τὰ σκόρο- 
δα. 8. 

176. μήπω, γε χαίρω. 5.: γε- 
λοίου χάριν εἶπε πρὸς τὸ χαί- 
ρὲειν τὸ μήπω γε. 0116 η1] νθῦ- 
5.1} ΒΤ, ΒΟ ΙΓΥΒΡ ΑΙ ΞΟ. θ 6 πο μή- 
πῶ. πρὶν ἄν γὲ στῶ τρέχων : 56ἃ 
Βα)0δὲ ΒΘὴ6 μήπω γε, τιοπιάαση φιεῖ- 
ἄδπ: ἀοῖημαθ νϑὶ δαπηιθηάα οϑὲ 
οσοπ]θοΐαγα ΒΥΠΠΟΚΙΙ, νοὶ ρΡοπθη- 
ἄν πρὶν ἀναστῶ τρέχων, ργίϊπε5-- 
φιαπε οἰεγδίέπε γάσδιέδ ἐπι εμθγο. Ροῖ- 
δϑὲ οἰΐδηι δοοὶρὶ ἀναστῶ ΡΥὸ νϑύς- 
Βο 5πρ]1οἷ, τὸ Δ ΠΟΠΠΈΏ 118 Π1. 

177. χ αοὖν ἕα ς. 1511 ρεγβϑααιιη-- 
ἴὰΥ ΑἸρ ΒΙΓΠθιιπι, αιιοα σθηβιϑβθηξ 
Θαπι ΡΘΟΘΩΙ ἔθυγθ: δα ν ΘΥβα ΠΕ 81 
ἰθὴι Ρϑοὶ Ῥυδ6 δβίθυῖβ ΑἸ ΘΗ θη 51- 
Ριι5, «αΐα βουί Ρᾶϑιθ. ΑΟΠΘΥΠδΘ 
ογαὶ πιαχίηλιιβ δὲ ρυδθοῖριιθ διρ6- 
Ῥαὶ ταλ ᾶπὶ ΑἸ ΘΗ ΘΉ511Ππ1. ἰθϑῖα 
Τπμς. 1..2. (ς.. 19.},. π6 Φρθγαθϑηξ 
ἔοτθ, τὖὖὸ δαάμς τ] οἰβοθυθηῦαῦ [,8-- 
οοαἀδθιποηΐοβ, 41 ἸΡΒΟΥΠΙΠ ΘΟΥΤΟΒ5 
ναβίανοσδηΐξ. Β6. νϑύῦθο οἰπιρ τοὶ 
αὐάϊεαπι σοπιρ οβίξαπη δ᾽ ιβθηι δ. 1Γ- 
οἷ, πὸ Ευτὶρ. Ῥποθη. 1145.) ὔὉἘὲ 
νἱθα, Βομδοξοσις εἰ 1ηἴοΥρΡ.- 
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ἔσπευδον" οἵ δ᾽ ὥσφροντο πρεσβῦταί τινες 
180 

᾽ ι ΠῚ ι , ᾽ὔ 

γἰχαρνικοὶ,, στιπτοὶ γέροντες, πρίνινοιυ, 

ἀτεράμονες, Μίαραϑωνομάχαι ἢ σφενδάμνινοι" 

ἔπειτ᾽ ἀνέκραγον πάντες" 2, μιαρώτατε, 

σπονδὰς φέρεις, τῶν ΠΣ Μὰς τετμημένων; “ 

κἀς τοὺς τρίβωνας ξυνελέγοντο τῶν λίϑων᾽ 
18 

2]. 

ΑΜ. 

ἐγὼ δ᾽ ἔφευγον" οἱ δ᾽ ἐδίωκον, κάἀβόων, 
οἵ δ᾽ οὖν βοώντων. ἀλλὰ τὰς σπονδὰς φέρεις; 

ἔγωγε φημὶ, τρία γε ταυτὶ γεύματα. 

αὑται μέν εἰσι πεντέτεις. γεῦσαι λαβών. 

21. αἰβοῖ! 

ἍΜ. 
Ζ1. 

τί ἔστιν; 

179. ἀντὶ τοῦ ἤσθϑοντο εἷπε τὸ 
ὥσφροντο. --- 8. Τεγοηῖ. Αα. 8, 8, 
4, κιίσιογοτ εἰΐωτπ, ἀπὲ γιογι 86. 10-- 
εἰς τποτιδίω5 Ῥγίμδ οἸ ἔθ οῖεβθην ψίατπ 
1116 “ιΐάφιιαπι σοοροτοιῦ, ὥσφροντο 
8} ὄσφρεσϑαι, τὶ ὀσφρήσεται Ῥδα. 
1523., ὀσφρύμενος ὙΠα51). 495. ν]ά, 
ΕΠ π15]. 

180. βθαι. στιπτοί. ἀντὶ τοῦ 
πυχνοί. ,ξἴρηται δὲ ἀπὸ τῶν ἐσϑη- 
των. αἵτινες ὑφανϑεῖσαι εἰς πυ-- 
χνότητα συνάπτονται. ῇ ἀντὶ τοῦ 
στερεοὶ καὶ πεπιλημένοι γ, ἀπὸ τοῦ 
στείβειν, ὃ ἐστι πατεῖν. 8. στερι- 
φνοὶ, Ῥτο στέριφοι νε] στρυφνοὶ 
(νεερ. 877. στρυφνὸν καὶ πρίνινον 
909) ΕἸ 5], 165] πιοπδὲ ἃΡ. Ετο- 
ἰἰαπιιπι ν. στεριφνούς: 4186 ν]46- 
ΤΥ 6556 διτετογραφία. ..ΒιΘσαορ απ,“ ς 
ἴπαιῖε, ,νπιοίαν ΗδσΎΟΠ.: στιπτὸς " 
πυκνὸς, ἢ στερεὸς καὶ πεπιλημέ- 
νος, ἀπὸ τοῦ στείβειν, τὸ πατεῖν. 
Ἠδου ΟΠ 5Ἰ μι} ΠΠΠπ8 Ἐπ 8.8}ο]., 
οαΐ Ῥτο συνάπτονται τοϑἰϊτιι πα τιπὶ 
συμπατοῦνται 6οχ ῬοΙπσΘ 7, 88. 
ϑοβο]ϊαβίθη ἀθϑουθῖς δια, ἴα στι- 
πτοί. Ρ]υγα ἀδρ1: ΒΌΠΏΚΕη, 86 
Τίπ). Ρ. 156., 938.“ -- πρίνιν οι. 
στερεοὶ καὶ σχληροί. ἰσχυρὸν γὰρ 
τὸ τῆς πρίνου ξύλον. (1]εχ. νἱά, 
Ἀδη. 812.) καὶ Ἡσίοδος (Ορ. ει Ὁ. 

436.}. πρίνου δὲ γύην. καὶ πά- 
λιν (ἰρ1ὰ. 499, ) πρίνινον" ὃς 
γὰρ βουσὶν ἀροῦν ὀχυρώτα- 
εός ἐστιν. (Βε.: Ν65ρ. 88. [877.] 
πρίνινον ἦϑος. ἰθ14. ϑ8ῷ. τὸν πρι- 

οὐκ ἀρέσχουσίν μ᾽, ὅτι 

νῶώδη ϑυμόν. ) ἀτεράμονες δὲ 
σκληροὶ, μὴ τειρόμενοι; ἀνένδοτοι. 
πυρίως δὲ τὰ μὴ ἕἑψόμενα τῶν ὁ- 
σπρίων ἀτεράμονα λέγεται, οἷον 
οὐχ ἁπαλά. (Μ6ερ. 750., πιοπθηΐθ 
Βε. ̓  μηδ᾽ ἀἁτενὴς ἄγαν ἀτεράμων 
τ᾽ ἀνήρ.) σφενδάμνενοι. ἐσχυ- 
ροί. τοιοῦτον γὰρ τὸ τῆς σφενδό- 
μνου ξύλον. (αοογ, 5ῖν 6 σϑιπρθϑίσθ, 
βῖνβ, φιιοα τη8]1π|, ἀοοσ ρϑθμαορία- 
ἐατιμα Τηπ.., Πασελοίάον. να Β1]- 
ἸοΥθ 6. Κ. ΕἸΟΥ͂. ο1455. Ρ. 946. οἱ αιιο 8 
Ἰαιάδὶ βου] ρίουθϑ, ᾿πΠρΥ1Π}}5 ΤΠ θο- 
ῬΠπτασε, Η, Ρ1. 5.» 4. ΡῈ 11. ΡΊτης 
Ἡ. Ν. 16, 16. εἰ 43.) - 58. ο55.: 
1)ὴα τρίξέοχγέοτι πιο σγαμδάγεϊρο 41- 
λα τ ΡΤ Ι56.5) αογὺδ, τρί δὲθισιοί- 
οἠοποίς, ἸΚογτι[65ὲ, τπαταϊποτιίδολογ 
Καπιρζεγϑεαπηπι, “λοτπρεινάολο. 

1838. τῶν ἀμπ. τετμ. οἵ γὰρ 
“Πελοποννήσιοι εἰσβάλλοντες εἰς τὴν 
᾿ἀττικὴν ἔτεμνον τὴν γῆν τῶν ᾿4- 
χαρνέων. 8. νἱά. ΤΆπο. 2, 19, 5644. 
Β6. σοπέμ] Ἰηἶγα 477, 

184. τρίβωνας, τη» δέ65 ἐγίέαξ. 
δ» .9 10, {ΡΙπὶ. 7109. ς ἈΝ ΟΙΕΣ 
δα Ρ]αί. ᾿βγπιροϑ. 84, 7. εἰς, 

186. βοώντων." Ὅπ βοάτωσαν, 
Ατιῖοθ. νῖ4θ Ββ6. δᾶ ἢ, 1., Μδῇμῃ. 
ΕΥ. σύ. ὃ. 198. οἷο. 

187. τρία --- γεύματα, (ρι- 
δέωπι ἐγίρέϊοοεπι, ᾿ι. 6. ἴγ85 186 6188 
νη. 4185 ἴτε.) ἔπαιξε παρὰ 
τὰς σπονδὰς, ἐπεὶ οἴνῳ γίνονται αἵ 
δι᾿ ὅρκων συνϑῆκαι. ἀντὶ δὲ τοῦ 
εἰπεῖν ἀνάγνωθι εἶπα γεῦσαι. 8. 
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100 ὄξουσι πίττης καὶ παρασκευῆς νεῶν. 

3Μ. συ δ᾽ ἀλλὰ τασδὶ τὰς δεχέτεις γεῦσαι λαβών. 
21. ὕξουσι χαύται πρέσβεων ἐς τὰς μα 

ῥξύτατον, ὥσπερ διατριβῆς τῶν ξυμμάχων. 

ΑΜ. ἐ ἀλλ᾽ αὑταιΐ σοι ὁπονδαὶ τριακοντούτιδες 
105 κατὼ γὴν τὸ καὶ ϑάλατταν. 

ὦ Διονύσια !, 
αὗται μὲν ὄξουσ᾽ ἀμβροσίας καὶ νέκταρος, 
καὶ μὴ ᾿πιτηρεῖν σιτί᾽ ἡμερῶν τριῶν, 
κἀν τῷ στόματι λέγουσι",,Βαῖν,, ὅποι ϑέλεις."“ 

ταύτας δέχομαι, καὶ σπένδομαι, κἀκπίομαι, 

190. ὄξ πίττη ς. κοινὸν ἐπὶ οἵἴ- 
Ψψου καὶ νεὼς τὸ πίσσης ὄξειν - ἔστι 
γὰρ πισσίζων οἶνος. ὁ δὲ λόγος, 
ὄζουσιν αἱ σπονδαὶ αὗται κατα- 
σχευῆς “τριήρων διὰ τὸ ὁλιγοχρό- 
Ψψιον αὐτῶν. εἰς τὰς πόλεις δὲ, 
τὰς τῶν συμμάχων. 8. 

191. ἀλλὰ, δαἰξοπι. οἴ. 970. 
1935. ὀξύτατον, ὥσπερ εἴα. 

Ῥοίοβδί πος νι ϑυΐ ἀϑυμπαθίοι δ6Υ- 
ΤΉΟΙΪ5 ἔα] ] 1 αΥ15. πΠΘῸ ἔβη) πιᾶ- 
16, Ορίμου, βου ρβθυῖΐβ ὥς τε διατρ. 
τ. ξ.. δὲ μεὶ ποτα δοοιογιίπι, ΥΩΊΒΌΘΥΙ 
ΤΟΙ ΠΏ {8 1 Π85 νοι 5 ΠΟΥ 1115 
ΕΧ Ῥούβοηϊὶ δηηοίαἑϊβ δ ΕΠΥΣΡΙα 15 
Ἡδοιραῖι οὐ ΜΙ άθδῃ. 

194. ἴϊὰ αν... οουγαρῖο σαΐάθηι 
ΤΠΘῖγΟ, 564 εδἱθσδηιϊευῦ πϑηυρϑῖο 
ῬΙΟΠΟΠλ 16 σοὺ, «αοα ἀοϑι ἀθυϑίι 
1η νυ]! ραι15 ΕΠ Υ15,, {πΑΥ6 Οἷτηι 5ΟΥ]- 
Βοηάιιπ 6556 δχιβιϊπιανὶ, αἀθ]οῖο 
σ ΥΡο σπονδαὶ, ἀδηαιιδηι 1πἴεγρτα- 
Ἰαϊίοιιθ, ἀλλ᾽ αὐταιΐ σοί τοι τριακ.» 
«αθπιδάηιοἀτιι σὲ τοι ῬΙαΐϊ. 1095. 
αἴ ϑ'γλ 1} 1ἃ 411}01 1Θ σι ΠΥ 5. 1 ΘΟΘ 11 
Ῥοθηΐϊτθὲ οομ]θοίιγαθ. φαοαϑὶ 15 
απο οϑὲ, (αὶ πη811} ἀλλ. α. τοί 
σοι τρ.; αἰ Αν. 856. 1 Βᾶν. αλλ᾽ 
ἐγώ τοί σοι λέγω, ποι γθἔγαϑαρου ; 
βϑα δἱτογαίσγιιον Βούιπι πο ΡΟΠΘη- 
αἰ 6556 δυο Ῥοίλ5. αι 1 
1114, 4ιι86. ἘΠΠη15]. βιιαδὶδ, ΠΠΠἸΔ θα 
δχραμοῖο σπονδαὶ, π60 σοπημηθηῖο - 
χαία θπιθη ἀβιϊοηθ Ὠοϑβίχα, ἀλλ᾽ α. 
δή σοι τρ., νοὶ ἀλλ᾽ α. γάρ δοι 
τρ.: ἰάφαθ ργορίεσρα σποὰ ἀπΠ]- 
οἷ6. ἀϊοέιι οϑὲ, ον δὴ νεῖ γὸρ ο- 
πιϊδϑαι ἔχουν 8}0 οϑοιϊ δηἑθιι5. 11- 

Ῥυαυὶῖε ; ΡΟΣ 80116, οὐ" τοῦ, απῖρρ8 
51 Π}1ΠΠΠ|Ππ|ιιῆ}ϊ τῷ σοι, ἰΐα τπὰξ 511}1}8 
βία 1 οὔἴδοῖββθ νἱάθαΐαν, πὶ Ρ85- 
δῖα δοίη. σδίθγιιηλ δα θη 6. }1- 
0515 οδὶ 188.. 191.., 1923... 196. 

195. ὦ Ζῖΐτον. ϑαυμάξων ταῦτα 
λέγει, -- - προσδοκῶν, εἰρήνης 
οὔσης τὴν τῶν Θἰανυα Οὗ πανή- 
γυριν ἔσεσϑαι. --- 5... ἀοβουῖρϑις μᾶβα 
5110 ΠΊΟΥΘ Ἐπ τς ν. “ΖΙονύσια. 

4975 παὶ μὴ ἐπιτηρεῖν. εἴ 
ποτὲ γὰρ ἔξοδος ἐπὶ στρατὸν ἐγέ- 
Ψψετο : εἰωώϑεσαν οἱ στρατηγοὶ προ- 
τς τοῖς στρατιώταις, ὥστε τριῶν 
μερῶν παρασλὲ υάξεσϑαι σιτία, 

σχώπτει οὖν τοῦτο τὸ στρατηγικὸν 
παραγγξ δλμα, ος ἀηδὲς χαΐ βαρὺ 
τοῖς εἰρήνης ἐπιϑυμοῦσι. 8. οἴ. ἴπο- 
τ οηΐθ Βτ.; Ῥ8ο. 812. δὲ χαϑ᾽ ὑπό- 
νοιὰν αἰοιιιη ΠΠπ| γ65ρ. 948. ἔχον- 
τες ἡμερῶν ὀργὴν τριῶν. Ῥ]δικειι5 
(85. ὃ, 1, 10. μη οἰδαΐι φωϊφιωῖ 
,αοῖεο μὲ Δ ΘΙ ΤΑΣ 5 φμαϑῖ φατὲ δι-- 

ἐγέματπ,, ἜΡΙ ν]αα, ΤΠΊΕΥΡΡ. --- ἐπ τ 
τηρξεξῖν, οδδογυαΊθ) τι ραγαῖα 517) 
Οἴιπὶ ΟΡ 5 ἔμ οΥ, 

198. κἀν τι στ. ὡς γυναῖκας 
εἰδωλοποιεῖ τὰς σπονδάς" στόμα 
γοῦν αὐταὶς προστίϑησιν. ἢ ἐν τῷ 
ἡμετέρῳ στό ματοι γευσαμένων ἡμῶν, 
μονονουχὶ φωνὴν ἀφιᾶσιν. (πος 
χϑοῖρ.) ἄλλως. λέγουσι, φησὶν, αἱ 
σπονδαί" Ἄπιϑι ὅπου ϑέλεις. εἶχό- 
τως" ἐν γὰρ πολέμῳ δεὰ τὰς ἐπι- 
δρομὰς τῶν πολεμίων καὶ τῆς, πο- 
λιορκπίας οὐκ ἔστιν ἀπελϑεῖν ὅπου 
τις βούλεται. ὃ, Βἃν. Ε]μ18]. Πϊπὰ. 
ὅπῃ ϑέλεις. 
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500 χαίρειν κελεύων πολλὰ τοὺς ᾿Ζχαρνέας " 
ἐγὼ δὲ πολέμου καὶ κακῶν ἀπαλλαγεὶς 
ἄξω τὰ κατ᾽ ἀγροὺς εἰσιὼν 4]ιονύσια. 

2Μ. ἐγὼ δὲ φευξοῦμαί γε τοὺς ᾿Ζχαρνέας. 
ΧΟ. τῇδε πᾶς ἕπου, δίωκε, καὶ τὸν ἄνδρα πυνϑάνου 

ὉὍον ο δ: 

ο0ῷὅ τῶν ὁδοιπύρων ἁπάντων" τῇ πόλει γὰρ ἄξιον 
ξυλλαβεῖν τὸν ἄνδρα τοῦτον. ἀλλά μοι μηνύσατε, 
εἴ τις οἶδ᾽ ὅποι τέτραπται γῆς ὁ τὰς σπονδὰς φέ- 

θῶν. --- 
ὅὄ ἐκπέφευγ᾽, οἴχεται φροῦδος; οἴμοι τάλας τῶν ἐτῶν 

“Ὁ2. τὰ κατ᾽ ἀγροὺς Ζ2ε0.5 
νύσια. τὰ «“ήναια λεγόμε να. (ἀλ- 
λως.) ἔνϑε ν τὰ “Μήναια καὶ ὁ ἐπι- 
λήναιος ἀγὼν τελεῖται τῷ “ιονύ- 
σῳ. ““ήναιον γάρ ἔστιν ἐν ἀγροῖς 
ἱερὸν τοῦ Διονύσου, διὰ τὸ πλε- 
κπτοὺς ἐνταῦϑα γεγονέναι, ἢ διὰ 
τὸ πρῶτον ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ λή- 
ψαιϊον τεϊγήναι. 5. Ἰάρηι ἰηῖτα αὐ 
4ρ9.: αὐτοὶ γάρ ἐσμεν. οἷον 
μόνοι ᾿Αϑηναῖοι χάριν (ἴηιο χωρὶς) 
τῶν συμμάχων παὶ ξένων. χειμώ- 
ψος γὰρ λοιπὸν ὄντος εἷς τὰ “Δήναια 
παϑῆπκε τὸ δρᾶμα. εἰς δὲ τὰ Ζιο-- 
νύσια (τὰ μεγάλα) ἐτέτακτο ᾿4ϑή- 
γναζε κομίζειν τὰς πόλεις τοὺς φό- 

ρους, οἷς ; Εὐὔπολίς φησιν ἐν Πόλε- 
σιν. δὐπὶ “Τηναίῳ τ ἀγών. ὁ 
τῶν “Ππονυσίων ἀγὼν ἐτελεῖτο δὶς 
τοῦ ἔτους" τὸ μὲν πρῶτον ἔαρος 
ἐν ἄστει, ὅτε οἱ φύροι ᾿ἀϑήνῃσιν 
ἐφέροντο" τὸ δὲ δεύτερον ἐν ἀγροῖς, 
ὁ ἐπὶ “Δηναίῳ λεγόμενος, ὅτε ξένοι 
οὐ παρῆσαν ᾿4ϑήνησι. μῶν γὰρ 
λοιπὸν ἦν. οἵ. ἈΥΘ.Π1. ἘΆΡ.]Δ6 81ι-- 
γιοῖ, 7. -- εἰσιών. εἰς τοὺς ἀγρούς. 
15. ἀἱοιῖ5 ἀοπιππι δῖ} Ὠ1ο860-- 

ο]Ϊς. 
203, τα αν. ἘΠη15], Ὠ πα. νπ]σὸ 

φεύξομαί γε. 29» ἘΔ] 7». 7. 51 δοοθαδῦ 
ὨΟΠΗΪΗ1] αααιοίϊου αι5, μαλιο νουϑὶ- 
ΘΟ] τη ρμοβὲ ν. Φ00. ΘΟΠοοδγθ. οοη-- 
Ἰδοΐαταρ ἔανοὶ Ἰοσι5 βίδπ, 572. -- 
δ75."" ΕΙἰπιοί. 

504. ἐντεῦϑεν παρῳδία γίνεται 
οὔ Χοροῦ, ὃν συμπληροῦσιν οἵ 

.ς ΤΉΝ παράγονται δὲ συντόνως 
μετὰ σπουδῆς διώκοντες τὸν ᾽4μ- 

ἈΒΙΒΈΟΡΗΛΝΕΒ5 ἢ], 

- “5 -" Ι 

τῶν ἐμῶν: οὐ: Πποχὶ 

φίϑεον, σπονδὲς ποιησάμενον πρὸς 
τοὺς “ακεδαιμονίους. γέγραπται δὲ 
τὸ μέτρον τροχαϊπὸν, πρόσφορον 
τῇ τῶν διωχόντων γερόντων σπου- 
δῇ. - τὸ δὲ τῇδε τοπιπόν ἐστιν 
ἐπίῤῥημα, καὶ κεῖται ἐν ἴσῳ τῷ 
ἐνταῦϑα. --- 8. 
305. τῇ -- ἄξεον. 5Ξιργα 8. ἄξιον 

γάρ Ἑλλάδι. Βε. 
306. ἴΐὰ βαν. οθίθυὶ οοαά, μη- 

γύετε; 488 Αἰζθυῖη5 Ἰθο ]οη15 νῖ- 
ἀδἴαν 6556 1πέθυργθίαιο. η8 πὶ Ρ8- 
ΤΠ] ῬΥΟΡΘΌΙΠΟΥ ΕἸ] Π15}.: .,,86111- 
εοὲ ῃϑϑοϊθρθδῖ,"κ 1πα1Ὁ, 2, ΠΗ ΥΔΥ]115) 
δϑοιιη 81 1η μηνύω Ἰομβαπα, 6558. 
Θβαάθιη ἀ6 σᾶιι58 1 ν Θοΐπηι θὲ ἔσχυσε 
Ῥγοὸ ἔσχνε 1η Αν, 488,“ νε] ΔΌΤΊ πὶ 
απ] οῖο ργαθξοσοπαάιϊπι οϑὲ μηνύσα- 
τε. οἵ, 270.) 278. 56αιι., 914. εἱο. 
-- Δ]Π]Ο ΣΕΥ δι 1 Ὁδοσαρ 5ρ8- 
οἴαΐογθβ ; 4Ὰ]Ρι5 οΙΒ ποτα γ1515, 
δα ξιιρ 556 ΔΤ Ρ ἈΠΕ Θιιηι, 5ΕΥΙΟ 4186-- 
118: ἐκπέφευγ ν οἴχεται φροῦδος: 
(η8ηὶ 1ηἰδυγοσαῖΐο μᾶ66 ε6ϑβἴ, ξϑοὶιβ 
80 νΈΠ]5Ὸ ΔΥΡΊΓΥϑ τπτ 5) Τά απι6 ηίιι 
ν6] σϑεῖῃ ΔΙ 0 Αἰ Υπ] Δ 10 115 5Ρ6- 
οἱαϊουθιι8, δχοϊδιημδὲ οἴμοι εἴο. 118 
ξϑποχ Ρ]ατηα5. ΑὨ]. 4, δ, 4.: Οὐ- 
ϑΘΟΤῸ νὸοβ8 660; πιὲ αμαϊέϊο (οτο, οὗ- 
ἐθδέοσ !) διε18 εὲ ἠοπιίσιθπι 1) όπιοχι-- 
δέγοείδ, φιΐθαπι αὐδεμέογιί ! --- Ομίὰ 
αἷδ 1μω32 εἰδὲ ογοάεγο οογεώπε 6δξ: 
γιάπε 6856 ϑφογιπι 6 υοίξις σοατιοδοο. 
Τεπι, σιθπιὸ μαεοὲ ἤογπι9 Οοοία !-- 
δε1.} Ὀίοίρίεξατ, ψαῖδ παῦθε! «Νοδοῖϑϑ. 
Ἡδεμ πιδ. πιίδογιπ.! οἴ, 

Φ09, ἘΜ]115].: ,0Εδθο (908. --- 2929,), 
{πᾶ τὰη8 5678 Ομοσο {χῖρι1, ἀϊ- 
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οὐκ ἂν ἕπ ἕμῆς γε νεοτήτος, ὃν ἐγώ φέρων ἀν- 
ράχων φορτίον 

510 ἕ ἠκολούϑουν Φαύλλῳ τρέχων, ὧδε φαύλως ἂν ὁ 

ψΘΥβὶβ 6)11ι5 Ῥᾶγ θιι5 8111 ΔΙ ΟΥ ἀ15- 
ἐγιδιιιπῖ. ὨΜ]]115 ἢῖς Ποη] μουΐϊο 
Ἰοσιι5 δὶ. “Κ ἐκπέφῳ., ὁ. φρ.; 51- 
ΤΑ ΠΙΕΥ ἀ6 ΟΕ] ἶπα ΤΠ] ὰ5. ΟΔ11]. 
Ὡς Ττς: ἐχοσοδὲξ, ἐναδίξγ ὀγωρτέ. --- 
τῶν ἐτῶν τ. ἐ. σοιϊτντι5. οϑ01586, 
αὖ 217. οἷο. να, ΜαιΠ. σὺ, δύ. ὃ. 
848. 

209. τη8]1π| τπθ]ίουθ βϑηἰθηΐίΐα, 
ΠΌΙΩΘΤΟΘΙΙΘ ΤἰθρΎοσα: "τ  Φθη- 
τίον ἂν ἦκολ., φιμαγιο ἐ8:0 δέοιεξιεδ 
δ5856Ππὶ, δθῳιεῖ ἡαϊαεςφαηε τΊδιι (6- 
Βαϊεδθῖ ῬΟΡ᾿ΪΟ βθμθχ Αοπδγηθη- 
515, 51 Τϑνϑύϑ δυο θει5. ΟἸτιϑίτι5 
ΟΟΏΒΘΟΙΙ νο]5σθὲ ῬΉΔΥ  οττ- 
ΒΟΥΘΠΙ. ὈῬοΐΪΟΥ αατάθηιὶ μαθο πλι- 
ἴδῃ 1 σδιιδα: πη αιιοα δα τηθ- 
ἰγαμι αὐςπαῦ, τιβιγραῖαῦ ποηηπη- 
4π8πὶ ἴῃ πθ Ποχιιι νϑύβιαιπι ἀἃ- 
Οἴγ]5. ῬΥῸ ογθϑίϊσο ν8] ῬΆθοῃμθ, 
σοῦ ΟΊ. 916; 75. Βεδι:  ν-- 
ϑράκων φορτίον. ἀθ6. Αοδαετ- 
ὨΘΏΒΙθιι5. Ράββιπι ἴθ Πᾶς σοπηοθαϊα 
ἰδηαιιατ ἰδ σΑΥΡΟΠΥ115 ἸΟαα ΠΥ, 
418 11 ργαθοίρῃβ οοφχαθυθηῦ οἵ 
νεηογθηΐῦ σαΥΡΟη 65, (ΕἸη ΘΥΟΒΞΕΥ͂ 
ΤΠΕΙ] ἄθὺ Ασμδυηβοῆθη Γι πα ]6ι- 
ἰθ, ἄργθὴ ΕἸσθησμηι ἴῃ ΔΏ56Π- 
Ππομθη νναἸαἀπηρθα Ροβέδηα, τνᾶ- 
γον ΚΟ ΌΥΘΠ ΠΟΥ, ππαᾶ 1πὶ Β6- 
δι Αἰθμθη ταῦ αἸθβθὴ Βοαϊγἤη 155 
2ὰ νϑύϑθπθη, 2} Ἰοίατι. } τ] ηνῖ5. διι- 
ἴθι Ἰδοίδηϊ θυ αἰ οἱ σΘΘΧ, 586 Ἶπ- 
ΤἸΟΥΘΙΙ Οἴπι ΟἼΟΥ 5θοι πη 6556 
σαγτ θη ΠΥ] πὶ ΟἸΙΓΒΟΥ ΘΠ ΡΥ86- 
δἴϑῃ 1551 Πλ 110}: ΠΘΠ106 τι ΝΜΠ11Ὸ ἴλη 
βονθ ἴπ ὨιΠΠΊΘΥῚ5 ΘἸΙΘΕΥΥΙΕ 5 τ ἢ 11. 

910. ἀδ᾽επάμηι 6ϑὲ φαύλως, στιηι 
ΒΘαΠΔΕΙΓΓ ἐλαφρῶς, 408 ἴΐθιι 5ί- 
δυϊΠοαὶ εὐχερῶς, μετὰ ῥαστώνης, 
τιῦ δῦ 85, Αμληδαάνουοε πος Ηοτ- 
ΠΘΙ 115 ἴῃ ΠΡγὺ ὧ6 πιθίσιβ Οὐ. οἱ 
Βοπι. Ρ. 191., πο δμϊπηδανουες 
πὰ ΕἸΘΙ θη 15 Δοοῖτ, πιθίσ. Ὁ. 203., 
ὯΘΟ 4αϊααιιαη ργαθίουθα ἔθοϊξ, αιῸ 
ΤΘΘΕΠ Θγθιπσ Ἰσοιιβ ἀἸ 0115. νυΐρο 
ΘΗ 56 απ θηΐθ νϑύβιι ἴῃ να] 6.81185 
Πρ υῖβ Ροβὲ διωκόμενος Ἰθρίειιν ἐξέ- 
φυγεν εἰ 1ῃ Ἀὰν. ἐξέφυγεν ἂν, ατιὰ8 

σπονδοφρόρος οἵ. Ῥϑῃί. 

δι ηδ ΠΊΘΥΘΘ Δητουρυθίδ!] 065 γνΟΟῚ5 

ΘΧααΙΙα 8 ἀπεπλίξατο: 1ᾷ «ᾳποὰ οἵ 
Ὡ05 ῬυΠά6πὶ τη 6] 6 χῖγτ5, οὐπὶ 6 ἀ6- 
ΥΘππῖι5 Πιθούϊοη 65 ΑΥἸδίορ 8 η6845, δ 
Ῥοβίθα σοιπροίπμμι δϑὲ 1Ἰάθτι 56- 
51556. Βϑηὶ θ)απι, ἘΠπι516]0 ἈΠ 158 
Ρτοραπαῖθιι. Ἰϑοτξαν δυίαπν οὐδ᾽ 
ἂν ἐλαφρῶς, 564 οὐκ ἂν ἐλ., φαοα 
1ΐθηι σομθοΐασα δ5βθοι 1 ΘΥΘΠΊΙ5. 
8Ρ. ϑιυίάδμηι ν, ἀπεπλίξατο, Ἰάᾳιια 
γϑοῖθ, ἐμφατικῶς γϑροιῖϊῖα πδρϑιϊο- 
16, τι Τ᾽ γθπεϊις ῬΉοΥμι. 9, 8, 6ὁχ- 
ἜΓΧΘΠΙΔ: 7107ι 5) 7107. 510 “7 μεώτιπι 65) 
ῬΘΥ51πι5 8, 93: Σ σεμσιο, τες ργΟρ6- 
χαπαάμες εἴς. ἀδίη νἀθπάππ (6 8η- 
Εἰρίγορμα,, δὴ 101 ααοαιθ ἀθρτθ- 
Βϑηάϊ ροβϑδις νϑυθια,, ατιοα ἴντε- 
Ῥ51558 εχ πιᾶυρίηθ νἱαθαῖασ, δἴααῖ 
ΒΡομἕθ ΦΠΘΘΥΘΠΡ 15. 58 οἴδοτι 219. 
νοχ ὀδυνηρὸς, 48 ΘΧΡΠσαγπὴῦ τὸ 
ὀξύς: νϑ]αῖ 8.: ὁ δὲ λύγος, πρὶν 
αὐτοὺς τρώσω, ὡς σχοῖνος ὀξὺς 

καὶ ὀδυνηρὸς. ἀπθηηδαπιοάιτπι τῷ 
καὶ Ἰαϊεγρτοιαὐϊομδϑ βἰρηϊποανΐ 56- 
1θηΐ ϑοΒο]]αβίασιπι οἵ συϑιηηϑίϊ-- 
σοι. ἸΡΊΓΠΥ ποὺ αυϊάθη ἴῃ 1ο- 
60 510 5οΥΡοπμα οϑῦ: 
ἠκολούϑουν Φαύλλῳ τρέχων, ὧδ᾽ 

Ξ ἂν ὁ σπονδοφόρος ΟΥ. ΡΘηΐ. 
οὔτος εἰἴς., 

νϑύϑβιι διΐθηι 919, : 
3 ᾿ 2 ᾿ ὧὋ’ 9 , 

οξὺς ἐπίκωπος, ἵνα --- αμπέ- 
λους: 

4πῶ ταϊϊομθ πδαάιιθ δυεσα]ο ἔθυπιῖ- 
ΠΔΡΙΊΛΙΥ ναύϑιιβ 210., φιοα Ἰηνα- 
Ὠιβί1Π|, 564 ἴρ50 ποηλϊηθ Ρϑθοηϊ- 
οο σπονδοφύρος: εἴ 5ιρογϑθάθθι- 
Τ115 ᾿ιιϑ [8115 ΟΥθὶ οἷ βθρίθηϑ β, 
4αῖθιι5. ΔΙΊ 411 ΠῚ 8 Θσϑθηΐ Π86 
ΒΙΧΟΡ 86. οθίθγιιπι ῬΥΪΟΥΘ που πὶ 
Ἰοθουι ὧδε Ἶδπὶ Ῥογθπ θὲ ΠΝ δὲ- 
ὠκπόμενος. δι: ὁ Φαῦύλλος ἄρι- 

στος δρομεὺς ὀλυμπιονίχης, ὁπλι-- 
τοὐρύμος περιώνυμος, ὃν ἐκάλουν 
ὁδόμετρον. ην ὃξ καὶ πεντάϑλος. 
ἐφ᾽ οὐ καὶ ἐπίγραμμα τοιόνὸε (Δπ- 

1Π0]. ῬαΪδῖ. 2. Ρ». 851... 8. Ρ- 949.) 
Πὲντ᾽ ἐπὶ πεντήκοντα σεῦ- 
δας πήδησε Φάνλλος, 4έ- 
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οὗτος ὑπ ἐμοῦ τότε διωκόμενος, οὐκ ἂν ἐλαφρῶς 
ἂν ἀπεπλίξατο" οτ. Ποχ. 

νῦν δ᾽ ἐπειδὴ στεῤῥὸν ἤδη τοὐμὸν ἀντικνήμιον, ἀντ. 
καὶ παλαιῷ “ακρατείδῃ τὸ σκέλος βαρύνεται, 
οἴχεται. διωκτέος δέ" 
μηδέ περ γέροντας ὄντας ἐκφυγῶν ᾿Ζχαρνέας, 215 

ἡ γὰρ ἐγχάνοι ποτὲ 

δ ὅστις, ὦ Ζεῦ πάτερ καὶ ϑεοὶ, τοῖσιν ἐχϑροῖσιν 
ἐσπείσατο, 

οἷσι παρ᾽ ἐμοῦ πόλεμος ἐχϑοδοπὸς αὔξεται τῶν ἐμῶν 
χωρίων" 

κοὐκ ἀνήσω, πρὶν ἂν σχοῖνος αὐτοῖσιν ἀντεμπαγῶ 

σκευσεν δ᾽ ἑπατὸν πέντ᾽ ἀ- 
πολειπομένων. ἐγένετο δὲ καὶ 
[} ΕΣ ᾿ 5 ΄ ᾽ ἼΞ 
ἕτερος ἀϑλητὴς οὁγδόην ολυμπιάδα 
γνικήσας, καὶ τρίτος λωποδύτης. α6 
ῬΠΑΥΟ Οἰγβοῦα νἱγ] ἀοοίΐ οοη- 
Τευυ Παρ οΣ Ψ αβρ. 1906., Ηετγοαοί. 
8, 47., Ῥαιιβασι. 10, 9., ἜΟΙ φαῖς 
ἄθπι μδθὸ Ἰδριυιηξι: Φαῦλλῳ δὲ 
“Κροτωνιάτῃ ( Ὀλυμπίασι μὲν οὐκ 
ἔστιν αὐτῷ νίχη" τὰς δὲ Πυϑοῖ πεντ- 
ἄϑλου δύο ἀνείλετο καὶ σταδίου 
τὴν τρίτην" ἐναυμάχησε δὲ καὶ ἐ- 
ψναντία τοῦ Μήδου ναῦν τε παρα- 
σκευασάμενος οἰκείαν, καὶ Κροτω- 
νιατῶν ὁπόσοι ἐπεδήμουν τῇ Ἕλ- 
λάδε ἐνεβίβασεν ") ἔστιν ἀνδριὰς ἐ ἕν 
““ελφοῖς. 

911. οὐκ. νἱά. απποῖ, δα δηΐθ- 
οεάθηιθμα νεϑύβι. ἀπεπλίξατο. 
ἀπεσείσατο . ἀπέφυγε. πλὶξ γὰρ τὸ 
βῆμα, καὶ πλῆ γματα τὰ πηδήματα. 
ἕνϑεν καὶ τὸ περιβάδην ἀμφιπλὶξ 
παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν ἘΠ ΤΡ ΡΩΝ 
χαὶ Ὅμηρος (Ὁ ἀγς5. 6, 518.)" 
(αἱ δ᾽) εὖὐ μὲν τρώχων, αὐδ' 
ἐπλίσσοντο (εὖ δὲ πλίσσοντο) 
πόδεσσιν. ἔλεγον δὲ πλὶξ καὶ τὸ 
ἀπὸ τῆς χειρὸς εἰς τὸν λιχανὸν δά- 
κτυλον διάστημα. καὶ τὸ μεταξὺ 
τῶν μηρῶν ὀστοῦν. 8. --- (ἀα Π86 
νοο8 οοπϑιϊεηάιϊι5 ἴῃ ῬΥ]πιῖ5 ΕῸ6- 
δῖι5 δὰ Ηἰρροογαίθπι 1 πληχαί. 
ΑΥΒι ΟΡ δποιιωι ἀπεπλίξατο πιθὶἰτι5 
«ἀπ Γδιϊπὶ σϑαάϊς ποβίταθβ, 
ΒΡΡΕ ΟΡιι5 1π τισὶ οδὺ 20 52Ὲ Ὁ 

τ΄ ΕἸππεϊ, 
919. στεῤῥόν. σκληρύν. ἀντὶ 

τοῦ γεγηραχὸς καὶ αὖον. ὥσπερ 
χατ᾽ ἀντίϑεσιν ἐπὶ τῶν ἀκμαζόν- 

των χλωρόν. Θεόκριτος" ποιηταὶ 
δὲ λόγων χλωρῶν ἀντὶ τοῦ 
ἀκμαίων, νέων, ἀπὸ μεταφορᾶς 
τῶν καλάμων οἷς, 8. 

218. «“Ἰακρατείδῃ ΒΘη1]. πιθὶστὶ 
δύϑῖα. εὖ ᾿Δτρείδῃ, Ἡραλλείδῃ. 
ΠΡΥῚ “ακρατίδῃ, «ποα 4111 4116 1 
βιϑίθηΐδηΐ, ποὰ αἸ5ρ]οοχθὲ θεῖα ηῃ 
“Πακρατιάδῃ ἃ “Μακράτιος, αποὰ 
πλιιΐαββθ νἱάθυὶ ρμοίθδὲ Αὐεἱο᾽βηιὶ 
ΔΙἸ 415 βἰπαϊοδβιιβ, να, ΔΊ, 8. 
8. ὃ. 100, 8. 8.: “απρατίδης ἀρ- 
χαῖος ἄρχων ᾿᾿ϑήνῃσιν, ὡς καὶ Φι- 
λόχορος" ἦρξε δὲ ἐπὶ τῶν χρόνων 
“Ἰαρείου " ἐφ οὐ πλείστη χιὼν ἐγέ- 
γνετὸ καὶ ἀπέπηξε πάντα, ὡς μὴ 
δύνασθαί τινὰ προϊέναι. διόπερ τὰ 
ψυχρὰ πάντα «Ἰαπρατίδου ἐκάλουν. 
- λέγει οὖν, ὅτι διὰ τὸ γῆρας οὐχ 
οἷός τέ εἶμι ϑᾶττον βαδίξειν. 

214. μὴ -- ποτὲ; τιιμτχιφιέατα ἐγ-- 
χίάφαι. ἴα Β6., ἀιθπὶ τθοΐθ ΒΥ. 
αἸϊαιθ βθοιε δυηξ, οοαά. ἐγχάνῃ. 

916. καὶ ϑεοὶ, καὶ οἱ ἄλλοι 
ϑεοί. οἴ. ῬΙμΕ, 894, 

9217. αὔξεται, ἱπναϊοδοῖ!. τῶν 
ἐμῶν χ', οἵ. 208. 

918. ἀἄντεμπ. ργο ἅτ᾽ ἐμπαγῶ 
βου θη 6556. 1η 6] χθυππὲ 
ΒΘηῖ]. οὐ ΒΥ.» πθα116 ΔΙΠΟΥ δ] 485 
νν. σκόλοψ εἱ σχοῖνος. δι: :σχοῖνος:. 
εἶδος φυτοῦ κατὰ τὸ ἄκρον ὀξέος 
καὶ πληχτικοῦ, προσεοιπότος βελό- 
νῇ. τ- Ἰιαησιθ. δοιιῖι5 Γι1ηη., χιϊδὶ 
ΤΑ]]ΟΥ, ϑέπιδθ. να 6 ΒΠΙΘΥΒΘΟΙΩΙ ΕἸο- 
Υὰπὶ ο1455. ρᾶσξ. 16,,) 95. οἵ. 8η- 
ῃδΐξ, δὰ 210. Νοϑ8.: ἼΣ δεὶ Παρί, 
οἰ ἰοὰ δεορολῥίσιοοτε ρσίοίοῖ «]όπότι 
χαίον οἰπρεδολγε εἴα. 

( 
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ἐ ὀξὺς, ὀδυνηρὸς, ἐπίκωπος, ἵνα μήποτε πατῶσιν᾽ 
ἔτι τὰς ἐμὰς ἀμπέλους. 

990 ἀλλὰ δεῖ ξητεῖν τὸν ἄνδρα, καὶ βλέπειν Παλλήναδε, 
ἐν. ΤΟΣ ἘΠ 

καὶ διώκειν γὴν πρὸ γῆς, ἕως ἂν εὑρεθῇ ποτε" 
ες 2 ᾿Ὶ ’ Φ -»" 2 μ᾿ 2 ΄ ’᾽ 

ὡς ἐγὼ βάλλων ἐκεῖνον οὐκ ἂν ἐμπλήμην λίϑοις. 

219. ἐπίπωπος, ἐπὶ κώπην: 
κώπη γὰρ τοῦ ξίφους ἡ λαβὴ, ἴπ- 
4 δοιίίοῦ ΘΟ ΒΟ] αβίδυι, νυἱᾶ, 
ΘΟΠΠΘΙΔΕΥ͂, ἴῃ Ἰ6Χ. ού, ἢῸ ν 

220. Παλλ. 51. Μ|55. ργδοίοσ Βὶ 
ῬΑΥΪ5.) 41 ἃ τήϑηιϊ δ] εγὰ Ππαροϑῖ 
δα ]οηπηι νοἰξ, Ἰθοίϊομθ; Βαλλή- 
ναᾶδε, ἱπορῖε ΑἸ ΤΟΥ Θομο]αοία: Παλ- 
λήνη δῆμος τῆς ᾿ἀττικῆς" νῦν δὲ 
διὰ τοῦ β γραπτέον κατὰ συγγέ- 
νειαν τοῦ β εἰς τὸ π. εἴρηται δὲ 
ἀπὸ τοῦ βάλλειν λίϑοις. ϑέλει γὰρ 
εἰπεῖν, ὅτι δεῖ ξητεῖν τὸν ἄνδρα; 
καὶ λιϑολευστεῖν αὐτόν. (ο55.: 
«1. 65 ρεε! ρεδμοὴέ ἀθη Παπτο 
ἄα, ὠτιά ρεδολαιμεέ τιατΐ ϑιθι μη σ 61.) 
4185] ΙΔ ποη ἀἰσογθίαν νοῦθ 292. 
ῬΥΟΒΘΡΊΠ ΥΩ. μαθς ν ΘΙ 5.ΙΟΥΒ: οὗ 
ΠΑαλληνεῖς δῆμός ἐστι τῆς ᾿ἀττικῆς, 
ἔνϑα Πεισιστράτῳ βουλομένῳ τυ-- 
ραννεῖν. καὶ ᾿Αϑηναίοις, ἀμυνομέ- 
νοις αὐτὸν πόλεμος συνέστη. συγ-- 
κέχοπται δὲ ἡ λέξις" τὸ γὰρ ὁλό- 
κληρόν ἔστι Παλληναίαδε. (ἵπιο 
αϊοίιπι Παλλήναδε ρΡτο εἰς Παλ- 

λήνην͵ αἰ φύγαδε το εἰς φυγὴν 
εἰσ) ὑπήλλακται δὲ ἡ κυριότης τῆς 
διανοίας " δέον γὰρ εἰπεῖν ζητεῖν 
τὸν ἄνδρα καὶ βλέπειν Ταλληνιεπὸν, 
τουτέστι γενναῖον, εἰπε Παλλήναδε. 
ὃ δὲ εἰπεῖν βούλεται, τοῦτό ἐστιν" 
ὁμοίως διακεῖσθαι καὶ τραχέως ἔ- 
χειν πρὸς τὸν σπεισάμενον ““απε- 
δαιμονίοις ; ὡς πάλαι πρὸς Πεισί- 
στρατον τὸν τύραννον. ἡνίκα συνε- 
στήσωμεν ἐν Παλλήνῃ τὴν μάχην. 
μέμνηται δὲ τούτου καὶ ᾿ἀνδροτίων 
καὶ ᾿Δριστοτέλης ἐν ᾿ἀϑηναίων πο- 
λιτείῳᾳ. Ἰοῆρο γϑρθϑίϊιμηι οί, φποα 
Ῥίδσβε ΒεΥΡΊθτο, τη 6] Πσὶ Μδοβαο- 
ὨΪδ6. ΠΥΡΘπὶ ῬΑΙ]ΘΠ6η, τὶ ξαβὶ 65- 
586 αἀϊσαπτανῦ ΟἸρβαμπίαδβ. 

221. γῆν. πρὸ γῆς» οἱ ἴοοο ἐπ 
ἤοσιπι. Κ. 515, τποπθηΐθ Β6.,) Α6- 
ΒΌΠγ 5 Ῥγοπι, 709, μάστιγε ϑείᾳ 
γῆν πρὸ γῆς ἐλαύνομαι., τιθὶ νἱά, 
ΒΙοι πο! ά. ἴῃ Θ᾽Ἰοββαυϊο. » 

222. ἐμπλείμην. (τεοῖε Βᾶν. 
Ῥᾶννο5. Μ|βς, οὐἹῖ, Ρ. 890. ΒΥ. εἰς. 
ἐμπλήμην.) κορεσϑείην. --- 8. 
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21. ῤοημάτοει εὐφημεῖτε. αηΐ. ἃ, 

ΧΟ. σῖγα πᾶς. ἠκούσατ᾽, ἄνδρες, ὦρα τῆς εὐφημίας; 

9225 

. ΩΣ νΎν Ὁ 

οὗτος αὐτός ἐστιν, ὃν ξητοῦμεν. ἀλλὰ δεῦρο πᾶς 
5 ’ , κ ΘΙΞ " ς 2) 2 ων 

ἐκποδῶν" ϑυσῶν γὰρ ἀνὴρ; ὡς ξοιξ, ἐξέρχεται. 

21. εὐφημεῖτε, εὐφημεῖτε. απΐ. ἃ. 

πρόϊϑ᾽ ἐς τὸ πρόσϑεν ὀλίγον ἡ κανηφόρος. 
ὁ Ξανϑίας τὸν φαλλὸν ὀρϑὸν στησάτω. 

593. 5οϑῖδ ῃγζαΐα 8} δ᾽ ἔθυσα ρασίθ 
Θομβριοἰζουῦ ΠΟΘ ορο 415 Παρῖϊα- 
ἴΐο Υυγ8}15, 4]0 δἰΐθυα ἀοχηιβ [,8- 
ΤΠΊΘΟΝΣ ἀτιοῖ5. οἱ οχϑανρθυϑηη ρΡ81-- 
Ἰο Ἰοπρῖν5 χϑηϊοία Ἐλιγτρίΐ5, 7 6- 
απ. εὐφ. -τοῦτο ὃ “ικαιόπολις 
μέ ἕλλων ποιεῖν ϑυσίαν φησί. τοῦ- 
τὸ γὰρ ἦν ἔϑος. 8. εὐφημεῖτε. 
νἱ 6 δη. 940, 

225. ἀλλὰ δεῦρο πᾶς. πρὸς 
ὀλίγον χρόνον ὑποστείλασϑαι βού- 
λονται, ἵνα μὴ προϊδόμενος ὃ σπον- 

δοφόρος φύγῃ, ἀλλὰ δυνηθῶσιν 
αὐτὸν χειρώσασϑαι. τοιαῦται ἤσαν 
καὶ αἱ ᾿Οδυσσέως πρὸς 4ιομήδη 
παρακελεύσεις (Π1644. 10, 844.γ)’ 
ἀλλ᾽ ἐῶμέν μιν πρῶτα παρ- 
ἐξελθεῖν πεδίοιο Τυτϑόν" 
ἔπειτα δέ κ᾽ αὐτὸν ἐπαΐξαν- 
τες ἕλοιμεν. 8. 

2927. ροπιρα Βαθο Ββοομδ ΠΑ] αγη, 
{π|ὰθ 56 ἀοπηὶ οϑ᾽ θγαϊατιιηι 6558 
αἰχῖς ΤΠ ΊσΆΘΟρο]ς 909, ἀθ «το ξ8- 
βίο οοπΐογος Ηργοδοίιμι 2, 48., 
Οτϑιιχουΐ Οοππηθπίαι:. Ηοσοάοί. τ᾽, 
Ῥ. 146, 5661.) Ῥ]ξαγοαχ Π0γῸ 
περὶ φιλοπλουτίας 9 2.,.,.)., ἘΞ 
γαδιΐ Αὐδρ. 8., 8, 69, εἴς. ᾿δγας 

Ῥοπιραθ υἱαΐοι]α ᾿πιϊξαίῖο δϑὲ Εο- 
9165. 759. 5644- 

998, ἴϊὰ ΒΥ. ΕἸπ151, 4111. οοὐά. οἱ 
νοι. θα... ᾿Τέοηι ΠὨΙΠἀοΥδπα: πρ. 
ὡς τὸ πρόσϑεν, αιιοά ΡαΥγππι τι51- 
ἰαίαπη. να, ΡΥδαίευ ουϑιηπιαίοο5 
416, εὐ Ῥούϑβοῃ. δὰ Ῥμοϑρῃη. 1409. 
(1415.) 5.: πρ. ος τὸ πρ. κατὰ 
τὴν τῶν “πονυαίων ξορτὴν παρὰ 
τοῖς ᾿Αϑηναίοις αἱ εὐγενεῖς (ΤΠ ας, 
6, 66.) παρϑένοι ἐκανηφόρουν. ἦν 
δὲ ἐκ χρυσοῦ (9) πεποιημένα τὰ 
χανᾶ, ἐφ᾽ ὧν τὰς ἀπαρχὰς ἁπάν-- 
τῶν ἐτίϑεσαν. Β. αἂἀ Αν. 15568.: 
κανηφόροι δγϑηῦ Ρᾳ61146 προπιιδθ, 
4188 ἴπ ροιηρίβ, πῦ Ῥϑηδι βθπαϊοῖς, 
δοϑίαραπὶ οδηϊβίσα. ν, Ῥμοῖ. Ρ.97. 
Ξθαιι,, ϑρ8η}, δὰ (δ]] ἔην, Οοσ. 127. 

. 894, 
290. φαλλὸ ὃς ξύλον ἐπίμηπες, ἔχον 

ἐν τῷ ἄκρῳ, σκύτινον αἰδοῖον ἐξ-- 
ἠρτημένον. ἵστατο δὲ ὁ φαλλὸς τῷ 
Ζιονύσῳ κατά τι μυστήριον. - 
παίζει δὲ πρὸς τὸν οἰκέτην" ἐξαν- 
δίας γὰρ οἰκετικὸν ὄνομα. πέχρη- 
ται δὲ αὐτῷ καὶ ἐν Βατράχοις (264.) " 
ὁ Ἐανϑιίας, ποῦ Ξανϑίας; 
οἔο, 8. οἵ, δημοῖ, δα Άδη. 1. 
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280 κατάϑου τὸ κανοῦν, ὦ ϑύγατερ, ἵν ἀπαρξώμεϑα. 
ΘΥ. ὦ μῆτερ, ἀνάδος δεῦρο τὴν ἐτνήρυσιν, 

ἵν᾽ ἔτνος καταχέω τοῦ ᾿λατῆρος τουτουΐ. 
21. καὶ μὴν καλόν γ᾽ ἔστ᾽. ὦ Διόνυσε δέσποτα, 

κεχαρισμένως ὅοι τήνδε τὴν πομπὴν ἐμὲ 
285 πέμψαντα, καὶ ϑύσαντα μετὰ τῶν οἰκετῶν, 

ἀγαγεῖν τυχηρῶς τὰ κατ᾽ ἀγροὺς Διονύσια, 
στρατιᾶς ἀπαλλαχϑέντα᾽ τὰς σπονδὰς δέ μοι 
καλῶς ξυνενεγκεῖν τὰς τριακοντούτιδας. 
ἄγ, ὦ ϑύγατερ, ὅπως τὸ κανοῦν καλὴ καλῶς 

240 οἴσεις. βλέπουσα ϑυμβροφάγον. ὡς μακάριος, 
ὅστις σ᾽ ὀπύσει κἀκποιήσεται, γαλᾶς 

930. νἱὰ. ϑιποῖ. δα 989. 
291. τὴν ἐτν τὴν (τὸ) ξωμά- 

ρῦστρον, ἐν ἡ (Ω) τὸ ἔτνος ἀρύον- 
ται. --- ἕτνος δὲ ἔλεγον τὴν ἀϑά- 
θαν καὶ τὸ πίσσινον ἀφέψημα, ὡς 
καὶ ἐν Βατράχοις (62.)" ἤδη πότ᾽ 
ἐπεθύμησας ἐ ἔτνους; 8. νἱάθ 
101 δημποίαϊαβ. 51 ΠΊ]Π 16 Υ οἰνήρυσιν 
αἰεὶ πιομθὲ Β6. ἰηξγα 1000. --- ἐ- 
νάδος. οἵ. 688, 
382. ἐλατήρ ἐστι πλακουντῶδες 

πέωμα πλατύ" ἔνϑεν καὶ ἡἣ ἐπωνυ- 
μία, παρὼ τὸ ταῖς “χερσὶν ἐλαύνε- 
σϑαι εἰς πλάτος. (ἄλλως. ) -- ἔστι 
δὲ ἄρτος πλατὺς, ἐν ᾧ τὸ ἔτνος ἐτί- 
Ὅεσαν καὶ προσῆγ Ὃν τῷ βωμῷ. --- 8. 

286. ἀγαγεῖν εὔχομαι, Ὧδ «τᾶ 
ΘἸΠρϑὶ οἵ. 772., Βιαη. 888. εἴ ἃ 1)0- 
Βγαθο Ιαπϑαΐιπι 780. τόμον, 
δα Ἡεγοάοι. 5, 105. 1άθπλ Πορυ, 
ΠΟΙ ΘΥΤῚ 186 ὲ ΤΉ Θ 5, 993. οἱ 441. 
(429.):; νουιιπὶ Ῥαοὶς ]αΐάθι 1 10- 
ὦ ᾿ἰδΐο ῬΥΟΡΥΙΘ π}}18 οδὲ 6]ΠΠΡ 515 
8564 γτϑρϑίθηπα ἑδηΐιπὶ νῸΧ εὐχώ- 

μεσϑα ΘΧ ΞΡ ΘΥΙΟΥΊΡτιβ. 
259. ἴδ νϑῦϑιιβ δὲ 5. βθαιιθηΐαβ 

Μασ ντ]σοὸ ἐγ απ ΠΥ, Οπ]τι5 ΡοΥ- 
βομᾶιῖ τὶ ῬΥΟΥΒι18 Τα 1] 6 ηὶ ἀο616ε- 
νἹ, Εἰπιδὶ. οἰϊαπὶ 280. να]σο 50} 
ῬΘΥβοπα ΠΙΠἾ|6Υ15 Ἰεσιΐαν,, 56 ἴῃ 
ἀγιθιι5 ἃ ΒΥΠΠΟΚΙΟ πϑιγραὶΐβ ΠΡ τὶς 
5} ᾿ΙΘΑΘ ΟΡ] α15, 1105 βϑοιὶ 5ι1- 
τηιιβ. 

940. ϑυμβροφάγον. ἤτοι ἀ- 
γοοικιὺν καὶ ἐλευϑέριον, παρόσον 
οἱ ἐν ἀγρῷ διατρίβοντες ἀφελέστε- 
ροι καὶ ἐπιεικέστεροι. τὸ δὲ ϑύμ- 

βρον ἐν ἀγρῷ γίνεται. ἔστι δὲ καὶ 
τοῦτο ἄγριον φυτόν. (ϑύμβρον 56ιι 
ϑύμβρα, βαέμγοα τἤγπιδτα Τάπῃ., 
ἄϊ6 ἀἄολέα Τλγπιῦτα. ῖγΒ. Θεοτρ. 
4, ΘΝ [7 δταυϊθῦ δρι7ατιεῖδ οορία 

ἐο αδδα “Μίοτεαὲ οἷς, ῬΙω, Η. Ν᾿. 
19, 8.: ἐλγπιῦγα, ψιέαθ Οἰλη118 δἰ 58- 
ἴπγα)α ἀἴοέα, ἴῃ οοτια πηιοτιέατίο σ6-- 
σιογθ. νἹα, ΒΠΠ]ΠΘΥθοΙς. ΕἸοταθ εἸ855. 
Ρ. 148. 5661.) ἢ πικρὸν καὶ δριμὺ 
κατὼ τῶν ἐχϑρῶν. δριμὺ γὰρ τὸ 
φυτόν. (ΗΠ βυομ.: ϑυμβφροφαάγος" 
ἀντὶ τοῦ δριμυφάγος. ἡ γὰρ ϑυμ- 
βρα δριμύ ἐστι βρώμα. ) οἱ δὲ ἀν- 
τὶ τοῦ δριμὺ καὶ ἱλαρόν. (4 Θετ- 
Τ8Ὼ1 αἱσιιηΐ πεν τ 4π88 εἱ- 
δ᾽ Π σα 0 ἔδοῖν δα “ἢ. 1.) τινὲς δὲ 
τῷ ϑύμῳ παραπλήσιον. ἢ ἁπαλὸν, 
ἡδύ. (:,ϑαέμγε)α ῥογέεπϑδια ΤΔΏη., 
ας ρσοπιεῖπο ΠΓεξογάγαμε. Α15 νΥτν- 
28 αἀδΥΓ ϑρβίβεπ. Ηαὶ εἴπθὴ 8δησ8- 
Θππιθη Οογιοῖ. Ἐπ 15ὲ (65 Π)]1ο- 
Βοῦ, ἐπγηρΥα δαιϊνθ, βαἰιισγθ]α., 8 
βαϊηγαπάο, σοῦ οἹΡ1]5 Ιοςο σοηᾶϊ- 
τηθηΐὶ δααίϊιν: ν6] ἃ ϑαίγυῖβ, φαοα 
οοἴξιιβ πη ΥΟΘβοθ 65 β ΕἸ πλιι]δὲ, ΝΜ ῖ8τ-- 
114]. 8, 74.: ὥπργοδα τιθο ῥχοϑιετιέ 
ἦα δϑαῤμσο]α, εἰδις οἴο. ΒΙΠΘσΡΘοΚ. 
1. 1.) κωμικῶς δὲ ἔπαιξεν. 8. 

241. νἱγβί]α αἰβυηχὶ Ροβὲ κακ- 
ποιήσεται, ἰῃ ο]] οἷο παῖδας, φιοὰ 
Το Πα]. γαλᾶς εἴς. ὥστε γα- 
λᾶς σοῦ μηδὲν ἧττον βδεῖν εἴα.» 
ἤξα τοῦ γι6 πητιδέφίαθ τηῖσιαδ φασι ἐὰ 

νἱδίατιε δῦ ογέιπι. Υἱαϊοι]8 μος ατ- 
οἴιιηι οϑδὲ ρύοὸ σοιῃίγαυϊο μέ 7ι6 ἔϊε 

νίδίαδ ταῖπδ ψφιαπε γπεμδέείας δε 
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σοῦ μηδὲν ἧττον βδεῖν, ἐπειδὰν ὄρϑρος ἡ. 

πρύβαινε, κάν τώχλῳ φυλάττεσϑαι σφόδρα, 
μή τις λαϑών σου περιτράγῃ τὰ χρυσία. 
ὦ Ξανϑία, σφῶν δ᾽ ἐστὶν ὀρϑὸς ἑχτέος 

δ᾽ ἀκολουϑῶν ᾷσομαι τὸ φαλλιχόν" 
συ δ᾽, ὦ γύναι, ϑεῶ μ’ ἀπὸ τοῦ τέγους. πρόβα. 

1, 4. μέλος. 

245 
ὁ φαλλὸς ἐξόπισϑε τῆς κανηφόρου" 
ἐγὼ 

Φαλῆς, ἑταῖρε Βακχίου, 

9250 ξύγκωμε νυχτοπεριπλάνητε, μοιχὲ, παιδεραστὰ, 1.1. ς. 
ἕκτῳ σ᾽ ἔτει προσεῖπον ἐς τὸν δῆμον ἐλϑὼν ἄσμε- 

φ0ς; 1Ρῆϊ. 

σπονδὰς ποιησάμενος ἐμαυτῷ, πραγμάτων τε καὶ 
μαχῶν 

καὶ “αμάχων ἀπαλλαγείς. 188." 

ογέμσι, “το οπιριι5 θὲ ἀφροδί- 
σιον: νἱᾶ6 1,γεϊσίν, 966., 1092.., ΡΠ, 
688., τηοποηΐθ Β6.: ὑπὸ τοῦ δέους 
δέουσα δριμύτερον γαλῆς. ,.---Ο- 
πὶ 176 τηρεῖ ῬΡουβοηῖ5, ὀπύειν 

οἱ ἐχποιεῖσϑαι νϑύρα δεβ6 ξουθηβία 
(ᾳιαβὶ ΑΠΡΊοΘ ἀἴσαυθα ὑσὶ ει 
λέπιϑοῇ μροτὶ ἐμ δοάνὴ - φοπξοτθης 
εἰ ἐκποιεῖσϑαι Ῥαο, .689. ( ἐκποιοῦ 
σαυτῷ βότρυς.) ἀ6 ὀπύω νῖὶᾶο δὰπὶ 
δα Οάγε5. 41, 798.“ --- Ποῦ». 

943, φυλ. ᾿ππηϊείντις ῬΥΟ 1π|ρ6- 
γαϊϊνο, τὸ 586 06 δ]1α5. 726. 

944, Α ἔτ] 5. ρϑυϊοιιπι ἔιιῖ556 
ἴῃ 5061η8, Ρϑῖθι δἰῖϑηι εχ ὕδοθ 706. 
ὡς εἰώϑασι μάλιστα περὶ τὰς σκη- 
νὰςς πλεῖστοι κλέπται κυπτάξειν καὶ 

κακοποιεῖν. Βε. λαϑών. μαϑὸὼν 
ϑυΐάας 1π περιτράγῃ. 46. διιγθὶβ 
νἸΓΘΊ ΠῚ ΟΥ̓Π8 ΠΊΘΗ [15 ΘΟ 5 ΘΠ (115 
ῬΟΥΞΟΙΙΙΒ δα Ηφρομβῇ. 150. (φοινισ- 
σομέναν Αϊματι παρϑένον ἐκ χρυ- 
σοφύρου Ζειρῆς νασμῷ μελαναυ- 
γεῖ.) -- ,ΕἸπιο. 

247. ἄσ. τὸ φαλλικόν. ᾿ᾷσμα- 
τα λέγονται φαλλικὰ τὰ ἐπὶ τῷ 
φαλλῷ ἀδόμενα μέλη. - 5. 

248, ϑεῶ μ᾽ ἀπὸ τοῦ τέγους. 
ΠΘΙΡΘ αἰα ΡΟΠΙραπὶ πο ΘΟΠ,]- 
τα ἰι τ] ΘΥ. Π1Ὸ05 διιΐθη ΘΥαΐ 6 
ΒΆΡΘΥΙΟΥθ 5. αϑάπιπι ΡΑΥ 1115. 5ρ6- 
Οἴαγθ, "6 νἷα. ἥτὰ ροπιρδπιὶ αἰι- 
οοπΐοβ ργτοσθθοραηΐ, βρθοϊαίουιηι 
τα εἰτιἀΐμ6 ΟΡ] δγθίις ἱπιρράϊτο- 

πγαι6. νἱα6, 51 ἐδηϊὶ δϑῖ, ὩΡΘσθιη 
ΘΠΙΠΊΔ ἀν ουβουθπὶ ὅὃρΡ. δα 1πἰ{Ππ|πὶ 
ΟΑ]]] τομαὶ ἩΥΠΊΩΙ ἱπ ΟΘύθσθπηι. 
Ιγη. πρόβα {πΠ|46 αἸ]οῖξ, 

949. Φαλῆς. νοὶ ἀ6ι15 φιαΐάαπι 
τοῦ φαλλοῦ. -- 85.: περισπωμένως 
δὲ" τὸ Φαλῆς (φαλῆς), ἀναγνωστέον. 
ὡς Ἑρμῆς. οὕτως δὲ Δετικοί" παρὰ 
“Ἰωριεῦσι δὲ ,"βαρυτόνως. Ὁ: Ὁ: αὖ 
Φάλης (φάλης) κατακυπτά- 
ξει, οὕτω Σώφρων ἐχρήσατο. (εἰΐατα 
Ἐ ἩΘΟΟΥΤΕτ5 Ερϑτ. 4, 8. φάλητι 
Παιεδ ογόνρφ. ) ὥσπερ, δὲν Ὅμηρος 
ἥρμοσε κατάπληξιν τῇ φυγῇ καὶ 
ἑταίραν αὐτῆς ἔφησεν εἰναι, ἅ) ε- 
σπεσίη ἔχε φύξα εἰπὼν, φό- 
βου πρυόεντος ἑταίρη, οὕτω 
καὶ ὁ Κωμικὸς, ἐκεῖθεν λαβὼν τὰς 
ἀφορμὸς, “ιονύσῳ τὸν φαλλὸν ΣΕ 
ταῖρον εἰναί φησιν. ἀπόλουϑα γὰρ 
Ζονυσιακοῦ ποτῷ τὰ ἀφροδίσια. 
μαρτυρεῖ δὲ ἡμῖν. καὶ Εὐριπίδης 
(ΡΒ θη. 21.).» ὃ ὃ ἡδονῇ δοὺς, 
ΕΠ: βακχεῖον. πεσών. 8, 

251. ἕκτον γὰρ ἣν λοιπὸν ἔτος, 
ἀφ᾽ οὗ ὁ πόλεμος ᾿ϑηναίοις πρὸς 
Πελοποννησίους συνέστη. (οἴ, ἂτ- 
ϑύιηι. ἔαθ ]86 ϑηηοῖ, 6.) δῆμον 
δὲ ἔφη τὴν κώμην δέρδε 

252. μαχῶν καὶ Παμάχων. 
ῬαΥοη πα 518. 

258. ὁ “άμαχος ο οὗτος ᾿᾿ϑηναίων 
στρατηγὸς . υἱὸς Ξενοφάνους, ὃν, 
ὅτε εἰς Σικελίαν ἔπλεον οἱ 4ὃη- 



πολλῷ γὰρ ἔσϑ᾽ ἥδιον, ὦ Φαλῆς, Φαλῆς, 
κλέπτουσαν εὑρόνϑ᾽ ὡρικὴν ὑληφόρον. 

4 ΡΎΟΣΡΟΙΝ ΘΑ ἸΝ ΤΟΥΣ 

ἽΕΙ ΤᾺ 

τὴν Στρυμοδώρου Θρᾷτταν, ἐκ τοῦ Φελλέως, 
, , 3 "᾿ 

μεδσην λαβοντ΄, ἄραντα, καταβαλύντα καταγιγαρτί- 

Φαλῆς. Φαλῆς, ἐὰν μεϑ᾽ ἡμῶν ξυμπίῃς, 
ἐκ κραιπάλης ἕωϑεν εἰρήνης δοφήδεις τρυβλίον" 1.1. 
ἡ δ᾽ ἀσπὶς ἐν τῷ φεψάλῳ πρεμήσεται. ἱ 260 

ναῖοι , ἐχειροτόνησαν. ἣν δὲ μετὰ 
᾿ἀλκιβιάδου καὶ Νικίου, ὡς ἱστο- 
ρεῖ Θουκυδίδης ς΄. ἦν δὲ φιλοπό- 
λεμος οὗτος. ὃ. οἵ, 1064., Βϑ8π. 

Ὁγϑ., Ῥβη. 804. 
955. ὡριπκήν. ἀντὶ τοῦ ὥραίαν 

καὶ ἀκμαίαν. ὦρα γὰρ ἢ ἀκμή. 
5. κλέπτ. ἐκ τοῦ ΟΣ 
Πδθο Ἰπ ρθη αν 

256. τὴν Ζτρυμ. ᾿Θρῶτταν. 
ἦτοι κοινῶς δούλην, ἢ οὕτως κα- 
λουμένην, τὴν ἐκ Θρῴπης, ὡς τὴν 
ἀπὸ Φρυγίας καὶ Παφλαγονίας. 
(τβοΐθ. Ῥαςο. 1074.. πιοηθηΐθ Β6.: 
τὴν Θρᾷτταν κυνῶν. 5ϊηγ116. ποπιθα 
Σύρα Ῥαα. 1081., Τὺ γάμ5 ἀρ. Ρ]δ8ι-- 
ἔϊιπη, Παντιβ, εἴα ἂρ. Τογθηΐταπε 
οἴ. 5.101. ΤΠΘΟΟΥΠΙ δᾶ 1α, 5. 9.: 
εἰώϑασι δὲ οἱ παλαιοὶ τοῖς δού-- 
λοις ὀνόματα τιϑέναι ἀπὸ τῶν 
ἐθνῶν, Σύρον, Καρίωνα. οἷ, Ηϑπι- 
βίουηιβ. δα ΡΙαιὶ αὐϑιτη. 1Ππ4, 
ΟὨ]5. Ἰηϊταπὶ οϑὲ Πρεσβύτης τις, 
Ατιβίορ, Βθοξκ. νοἹἱ. 8, Ρ. 8.) φελ- 
λεῖς δὲ ἔλεγον ᾿ἀττικοὶ τοὺς [πε- 
τρώδεις] τύπους, οἵτινες κάτωϑεν 
μέν εἶσι πετρώδεις ἐπιπολῆς δὲ ὁ- 
λίγην ἔχουσι γῆν. μέμν ηται καὶ ἐν 
Νεφέλαις (71.) τοῦ Φελλέως. οἱ δὲ, 
ὅτε ὕρος Φελλεὺς οὕτω καλούμε- 
νον. ὃ. ἔπεα 46 ποὺ τποιΐθ Αἰ - 
886 ἀἰϑβοῦ ΒαπΏκΚοη. δα ΤΊη]. Ρ. 
969.. τιὸ ἘΠη15]. αηποΐαν]ε. 

257. καταγ. ἀντὶ τοῦ κατὰ τῶν 
[γεωργικῶν] γιγάρτων βαλεῖν, καὶ 
διαμηφίσαι. “γεωργικώς δὲ παίζει. 
--- γίγαρτα δὲ τὰ ἐντὸς τῆς στα- 
φυλῆς “Θατώδη. (τὰ δυ1α. ν. κατα- 
71} αοτίσαι. τ) 8 18 ὅ080]. ὑσπριώδη.) 
-- ἢ παταϑλῖψαι, ἀπὸ μετοφορᾶς 
τῶν γιγάρτων. 8. Ρθυρθύϑῃι τουτὶ: ξ 
καταγιγαρτίσαι, Φαλῆς, Φαλῆς. ἐὰν 
εἰς. 

σαι. Ν Ἵ. ἣν 

ΓΕ ΔΗ 

ἸΠῊ 

959, ΕἸΠπ15]1. ῥδοφήσει, «αθηιδᾶ-- 
πιο ἀπΠὶ δοφήσομαι Ἰοριίανς α5ρ. 
δ14, εὐ ὑφαρπάσει ἴῃ ῬΙΘΥΐσ τ 
ΟὨΙΏΡ5. ΠΡτῖς ΝᾺ. 400, τρῦυ-π 
βλίον εἰρήνης, οαξίηιιπε ρμαοὶδ 
δἴπεπ Τπιίφαοτιεγατε (γοϑ85.:, εἴτι 
1 εἰσαθπδπὰρ,ιοῖτι) ν ἀἰοις Ρο ποτα 
ΑἸ πι, αἰι88 ἑαπάθηι ἐπ Ῥ8606 
Βαμα ῦ ροϑὲ ἸοΏσππι Β6]]ππ|. 1η-- 
το Πρ α5. Πἰσϑὲ Ρἐϊδατιατέμπι οΥγξαβ 
(Ηοταῖ, 88ὲ. 2, 8, 155.) νϑὶ ε785-- 
ΠΊΟΟῚ δἰϊψιιοα 715 αρίππι αἱ, σαὶ 
ΟΥ̓ΘΡΌΠ ΔΤ, Θἀουμῖνι. 

260. ἡ δ᾽ ἀσπὶς -- πκρεμήσε- 
ται. 8.: --- δεὰ τὸ ἐὴ δεῖσθαι ἀ- 
σπίδος εἰρήνης γενομένης, --- παρὰ 
τὸ Ἡσιόδειον (Ορ. 6οὲ Ὦ. 45.) 
ἔνϑα (αἴφψα) κε πηδάλιον 
μὲν ὑπὲρ καπνοῦ καταϑεῖο. 
(«ἢ 1014. 629.) καὶ τί δεῖ περὶ ἀ- 
σπίδος καὶ πηδαλίου λέγειν, ὅπου 
γε καὶ περὶ ἀχρήστων βουλευμάτων 
ταύτην ἐ ἐξήνεγ κετὴν γνώμην ὃ ποιη- 
τὴς εἰπών" ἐν πυροὶ δὲ βουλαί 
25 γενοίατο μήδε ά τ᾽ ἀν. 
δρῶν. περὶ δὲ ὅπλων ἐπιμελείας 
ἀξιουμένων τοὐναντίον ἔϑηκεν" ἐκ 
καπνοῦ κατέθηκ᾽ , ἐπεὶ οὐ 5- 
ἕτι τοῖσιν ἑώκει. 8. Τ' 6. οὲ 
οἴγρθις {πὶ Γωϊίσιπε δμδροπάφέμγγ αὐ 
γϑοῖθ Ἰσοιπ ἀπ π 0 1ΏΓΘΥΡ γθία τ οϑὲ 

Αατ. Τα. Δάδρ. 8,59. ---- Κ. φέψα- 
λος 1 ἔΘΥΤι5 689.. γ65ρ. 227.. Ὅτ 
δοϊιξίλία τιϑυιτραῦιτ, αὶ 561 8115 διῖο 
Ἰοσο ραύππι οοπνθηϊξ. ὅ080]. ἐν 
τῷ καπήλῳ Ἰπϊογργθίαϊας, απο 
1 καμίνῳ ναπταπάπτη νδείαγα πες 
{8 ΑΠΤΟΥ Ὠοδίθυ ἂν. 484. ἄγε 
ὃ ὴ σὺ καὶ σὺ τὴν πανοπλέαν 
μὲν (δος. ΕἸμ5], ΤᾺ βιο δϑαϊαῖε.) 
πάλιν Ταύτην λαβόντε π0 ἐ- 
μάσατον τύχῃ ἀγαϑῆῇ ἘἙὲς 
τὸν ἱπνὸν εἴσω, πλησίον 
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ΧΟ. οὗτος αὐτός ἐστιν, οὗτος ' 

7 

41 

ἴ, 4, προῳδός. 
βάλλε, βάλλε, βάλλε, βάλλε, παῖε, παῖε α5.; 

τὸν μιαρόν! οὐ βαλεῖς; οὐ βαλεῖς; 
φ 1. 

Σ΄. ἰχὲ 

241. Ἡράκλεις, τουτὶ τί ἐδτι; τὴν χύτραν ξυντρίψετε. 

ΤΕ 

͵ 

καὶ βδελυρὸς, 

δε ων , ΓΝ, ᾿ ἀντὶ ποίας αἰτίας, ὦ 
ΧΟ. τοῦτ᾽ ἐρωτᾷς; ἀναίσχυντος εἶ 

3 ν ἢ - ΓΥ » 

ὦ προδοότα τῆς πατρίδος, ὅστις, ἡμῶν 

τ 1 δὲ 

σρῦ ΧΟ. σὲ μὲν οὖν καταλεύσομεν, ὦ μιαρὰ κεφαλή. α. Ῥοηΐ. 
στ. α. 

ἐκ. 

ὌΧ. ἘΞ: 

᾿χαρνέων γεραίτατοι; 

μόνος οἵ. Ῥϑηΐ. 
ὅδὅ σπεισάμενος, εἶτα δύνασαι πρὸς ἔμ᾽ ἀποβλέπειν. 

, β' ΟΡ. ἰγ. 

970 2711. ἀντὶ δ᾽ ὧν ἐσπεισάμην, οὐκ ἴστε γ᾽" ἀλλ᾽ ἀκούσατε. 
ἱ, 1. 0. 

σοῦ γ᾽ ἀκούσωμεν; ἀπολεῖ! κατά δε χώσομεν τοῖς 
λίϑοις ! οὐ. Ῥεηΐ. 

21. μηδαμῶς, πρὶν ἄν γ᾽ ἀκούσητ᾽. ἀλλ ἀνάσχεσϑ᾽, ὦ 
᾽γαϑοί. ἘΣ ὃ, 

ΧΟ. οὐκ ἀνασχήσομαι, μηδὲ λέγε μοι σὺ λόγον" οὗ. ἰ. 
10. ὡς μεμίσηκά ὅδε Κλέωνος ἕτι μᾶλλον, ὃν 
16 κκατατεμῶ τοῖσιν ἱππεῦσι καττύματα. 

τοὐπιστάτου. 501]. τ δουιρὶ- 
ὭΘΙ σαρίαΐ, Ἐπ. συ] 1 Υ Οπιγεῖ, 
δα Ηεοβϊοα. Ορ. εὐ Ὁ. 45. 

962. σοπιρδύδιιῦ ἈΠ 65, 649, νἱ- 
ἀοιυυ 16 586 866 6556 παρφδία. 

964. βαλλύμενος λίϑοις ὑπὸ τοῦ 
Δοροῦ ὦ Ζικ. ὡς ἀλε εξίκαπον τὸν 
Ἡρακλέα καλεῖ. πάνυ" δὲ κινεῖ γέ- 
λωτα τῆς μὲν κεφαλῆς αὐτοῦ ἀφρον- 
τιστῶν, τῆς δὲ χύτρας προνοούμε- 
νος, ἐν ἡ τὸ ἕτνος ἣν. - 85. 

265. ὦ μ. κεφ. ἐπ τοῦ ἡγεμονε- 
χκοὺ μέρους τοῦ σώματος δηλοῖ τὸν 
ἄνδρα, παραπλησίως Ὁμήρῳ (Ο- 
αγξ5, 1, 843.) τοίην γὰρ κε- 
φαλήν. καὶ παρὰ Ζημοσϑένει" 
ταῦτ᾽ ἔλεγες, μιαρὰ κεφα- 
λή. 8. 5ἰμη του ὙΟΥθπέι5. Αμᾶτ, 
2, 9, 8ά. γιαϊομζωτα οαρμὲ εἴο. 

271. ἀκούσωμεν Ἐ.|πη15]. αἰϊΐαο, 

Βιαν. ἀκούσομεν, οοἰουΐ οοαᾷ, ἀκού- 
σομ΄. κατά σε χώσομεν ῥγο κατα- 
χώσομέν σε αἸοῖίτπι 6558 ΡΘΥ͂ ἔπι6- 
5ῖη, πιο Β6. 

φ79͵ ἴΐϊὰ ΕΠΠ15]. ὨΙ πα. ΠΡ Υ] ἕεγθ, 
ΟΟΥΤΙρίΟ ΠΏΙΏΘΤΟ : μηδ., πρὶν ἂν 
ἀκούσητέ γ᾽ Σ ἀλλ᾽ οἷς, ἀποηη ΡΥ. Ῥαᾶ- 
τἱβ, μι, πρίν γ᾽ ἂν ἀκούσ. Ῥιὰν, οἕ 
8080], μ., πρίν ἢ: ἀκ. πο αἸ5Ρ11- 
οοτοῖ μ., πρίν γ ἂν ἀνακούσητ᾽, 

ν6] ἐνακούσητ᾽; 7 αἰ 6. 80ρΡΗ. ΕἸ. 81. 
-- ἀλλ᾽ ἀ., ὦ ᾽γαϑ'οί. ξογπι]α 
Ἰοφιδηαί, τὸ 15. 765.) απθηι 10-- 
οππὶ ργοία!1, ἘΝ1Π15]. 

978, Βαν. σύ μοι, ιιοά σογγοχῖξ 
Ηδττα, ἀθ Μ. Ρ. 191. γψαϊσο ΠΥ]: 
μ-. λέγε δὴ σὺ λόγον. 

ῳγά. ἃ6 Οἴδθοπα οἵ. 6., Βδμ, 591., 
Ῥδο. 47. εἰς. 

975. νι]ρο ΠΡΥῚ: 
- μᾶλλον, ὃν ἐ- 
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σοῦ δ᾽ ἐγὼ λύγους λέγοντος οὐκ ἀκούσομαι μακροὺς, 
ἴ, ἵν. ὁ. 

ὕστις ἐσπείδω Δάκωσιν, ἀλλὰ τιμωρήσομαι. 
“11. ὦ ᾿᾽γαδοὶ, τοὺς μὲν άκωνας ἐχποδὼν ἐάσατε" 

τῶν δ᾽ ἐμῶν σπονδῶν ἀκούσατ᾽, εἰ χαλῶς ἔσπει- 
σάμην. 

980 ΧΟ.πῶς δέ γ᾽ ἂν καλῶς λέγοις ἂν, εἴπερ ἐσπείσω γ᾽ 
ἅπαξ, 

- 3 ν Ω 

οἷσιν οὔτε βωμὸς οὔτε πίστις οὔϑ᾽ ὅρκος μένει; 
τ 5.2 23 Χ ι ᾿ ’ τ » 5 , 

421. οἱ ΤΩΝ καὶ τοὺς “ακωνας, οἷς ἄγαν, ἐγκείμενα, 

οὐχ ἁπάντων ὄντας ἡμῖν αἰτίους τῶν πραγμάτων. 

ΧΟ. οὐ; ἁπάντων, ὦ πανοῦργε: ταῦτα δι) τολμᾷς λέγειν 

988 ἐμφανῶς ἤδη πρὸς ἡμᾶς; εἶτ᾽ ἐγώ δου φείσομαι ; 
241. οὐχ ἁπάντων, οὐχ ἁπάντων, ἀλλ᾽ ἐγὼ λέγων ὁδὶ 

΄ 9. ἋἋ ᾽ ΄ 4.9 ’ 41 πὴ, εὶ 2 ΄ 
πόλλ ἂν ἀποφήναιμ᾽ ἐκείνους ἔσϑ' ἃ καδικουμένους. 

ΧΟ. τοῦτο τοὔπος δεινὸν ἤδη καὶ ταραξικάρδιον, 

γὼ κατατεμῶ τοῖσιν ἱππεῦσί ποτε 
ἐς καττ. 

Βαν. ἱππεῦσίν ποτ᾽ ἐς. ΞθπμδΥ πὶ 
οἰδποίαπι νοὰρα ὃν -- ἱππεῦσίν ποτε 
νῈ] ποτ΄ ἐς, Ἰάφιιο πιοὶσὶ σϑητβ ηο- 
{ἰ5ϑι πλι πὶ 5βθοίϑἔιϑβ θϑὶ, πποσθ Πρταὰ- 
ΥἹΟΥασ., ααϊσιπαιθ τα ἸηΐΘΥΡ ]8- 
γὴε σοχαίοιιπι. γΘ 018 80. ϑιάδηινν, 
κατατεμώ ΒΕ κάττυμα ΟΠ 15511ηῚ Θϑὶ 

ποτὲ, τιθῆιθ ἐς μα Ρθῖαν ἴῃ. Β οο- 
ἀϊοθ Ῥασιβθηβῖ. εθὰ ἐγὼ αιοαιιθ ἃ 
Τα] νϑυβι ΠΟΘ ΟΥῚΒ. ΠΊ911ι Εβῖ, 410 
Ῥτοποπιῖπθ ἀοίοῖο δρρασθὶ 1πὸ- 
ἰσπὶ Ογθεϊσιιπι νϑύϑιις ἀντσιστοί- 
χου, «αἱ εβι 919. ΕἸη151].: -- ,Ἀ6- 
οἷο δἰρϑδὲ ῬΥδοροβίιϊο, αὐ τη Εἰχιι- 
768. κατατμηϑείην τε λέπαδνα. 58- 
115 ποίιι5 οοὲ πο Αἰ οΙβηλιιβ, --- 
ἘΡρΠῖρριιβ 80. Αἴμοπ, Ὁ. 286, Ε-- 
πότερον ἐγὼ Τὴν βατίδα τεμάχη 
κατατεμῶν, ἕψω:. τί φής; ἢ Σικε- 
λικῶς ὀπτὴν ποιήσω (πιαϊὶην ποιῶ 
σοῦ); - Σικελικῶς. ΑἸΟχὶβ Ὁ. 551, 

Ω. τὸ δ᾽ ἀλλο σῶμα κατατεμὼν 
πολλοὺς κύβους"“ οἴο. 5.: -- κατ- 
τύματα δέ ἔστι δέρματά τινὰ 
ἰσχυρὰ καὶ σχληρὰὼ, ἅπερ τοῖς σαν- 
δαλίοις καὶ τοῖς ἄλλοις ὑποδήμα- 

σιν ὑποβάλλεται. οἰκεία δὲ ἡ ἄπει- 
λὴ κατὰ τοῦ Κλέωνος " βυρσοδέψης 
γὰρ οὗτος. ὅτε ὃὲ τοῖβ ἱππδῦσιν 

ἦν τις ἔχϑρα πρὸς Ἀλέωνα, διὰ 
τῆς ἀργῆς δεδήλωκε" καὶ φιλῶ 
τοὐςἱὶἱππέας ιὰ τοῦτο τοῦς- 
γ νον 5 1 Εἰσας οοδὲς: 17. ΕἸΣ 
σὶν Ἱππῆς ἄνδρες ἀγαϑοὶ χίλιοι, 
Μηισοῦντες αὐτόν.“ Ἐκ Β6. οἵ, ἀπ- 
ποῖ. δὰ 7. 

9951. ἐπὶ ἀπιστίᾳ γὰρ διεβάλλον-- 
τὸ οἱ “ακεδαιμόνιοι εἴο. 8. οἴἁ Ῥαο. 
1007. εὐ Τ,γβ. 680., 46. ψιιο Ἰοσοὸ 
τὰομδ Κ. Τιδραιὶ ΑΘ ΗΘ 51 111} 
ΔΡ. ὙΠππς. Ὁ) 08ες “ακεδαιμόνιοι 
γὰρ πρὸς σφᾶς μὲν αὐτοὺς καὶ τὰ 
ἐπιχώρια νόμιμα πλεῖστα ἀρετῇ 
χρῶνται" πρὸς δὲ τοὺς «ἄλλους, 
πολλὰ ἄν τις ἔχων εἰπεῖν, ὡς προσ- 
φέρονται, ξυνελὼν μάλιστ᾽ ἂν δη- 
λώσειεν᾽ ὅτε ἐπιφανέστατα ὧν ἴσμεν 
τὰ μὲν ἡδέα καλὰ νομίζουσι, τὰ 
δὲ ξυμφέροντα δίκαια. 

981. μένει, βέβαιός ἔστι», πια- 
γιοέ. 

982. οἷς ἄ. ἐγπ.7, φωος πιὶπιῖς 
ΠΥ ΘΠ 5) Ὡ] 1115 οαϊηηιιε. ἘΠμο ΩΣ 
69., πιοπθηῖθ Β6.; γνόντες δὲ εἰ- 
δύΣθΕ περιορᾷν ἰσχυρῶς ἐγκείσον- 
ται. 

987, ἢ, 6. ἀλλ᾽ ἐστὶ πολλὰ, ἃ ἐγὼ 
δὲ: ὨΥΡθυθδίοι. 

288. ἤ δ η. --- Ψ 65ρ. 426. τοῦ- 
τὸ μέντοι δεινὸν ἤδην νὴ 
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εἰ σὺ τολμήσεις ὑπὲρ τῶν πολεμίων ἡμῖν λέγειν. 
9002. κἄν γε μὴ λέξω δίκαια, μηδὲ τῷ πλήϑει δοκῶ, 

ὑπὲρ ἐπιξήνου ϑελήσω τὸν Κέφαλον ἔχων λέγειν. 
ΧΟ. εἰπέ μοι, τί φειδόμεσϑα τῶν λίϑων, ὦ δημόται, 

μὴ οὐ καταξαίνειν τὸν ἄνδρα τοῦτον ἐς φοινικίδα; 

21. οἷον αὖ τις μέλας ἐφ᾽ ὑμῖν ϑυμάλωψ ἐπέξεσεν! 
296 

ἘΦ εἰ μαχούμεϑα., Εςο]. 645. 
τοῦτ᾽ ἤδη δεινὸν ἀκοῦσαι. 
Ἐπ, 

289. εὖ οαϊι5416, νἱὰ, ΔΙδ.11). συ. 
δγ. ὃ. 608. 

9290. δο» ὦ λέγειν δίκαια, φιοὰ 
1η 6] ΠἸσ θη άπ εχ ργδθουθϑεῖβ. οἵ, 
Β8η. 89, 

4291. 116 Ῥουβομι δρ. ΠΟΡΥ.. 
4π8πὶ τηθαϊοΐπδμι δὲ 1116 δὲ Ἐ]Πη15]. 
1η δηποῖ. δὰ 5592. διὰ οοπιοοθ- 
αἴδθ οἰΐδπι Ῥ]αίουϊ (οπιῖίοο δα ϊ- 
Ρουθ, οἷμ])ιι5 νϑυϑίοι]ις, ἃ ΡΒ], 
(46 Β6ρ. δοῖ. Ρ. 801, Β.) Ἰδμπάα-- 
ἴμ8 βόσκει δυσώδη ᾿πκειραλην: αἵ- 
σχίστην νόσον, ῬαδΥΙΟΥ οἸδιια σα. 
Ἶοοο Ἰηθβχρθοίαίο ἀϊοίιπι τὸν Κέ- 
φαλον ΡΥο τὴν κεφαλήν. 220} 7] 
Βχυ., οἵμῃ Ἡὶς «ιοσιθ ἱπνθηϊββοὶ 
ἴπ οοαα, τὴν κεφαλὴν, Αὐϊβίορμα- 
τὶ ΟὈ τιιδῖς τὴν δέρην, πη πΊ ΠΟΥ 
116 βρῇ ]} ογαίουβ, ἀθ σιιο Ἐ]Πη15]. 
ΘΟΠΒ1}1 1π|ρ6ὲ ΤΑΥ]ΟΥ πὶ δα Τιγ5ῖαθ 
νίαν Ὁ. 103. ςοἕ. Ἰπίουρρ. δὰ Εο- 
οἶ65. (9. ϑς Ὡθὰ.9,: Κέφαλός σοι. 
δημαγωγὸς οὗτος ἕτερος, οὐχ ὃν 
λέγει ΖΦημοσϑένης, ἀλλὰ λοίδορος. 
-- (μη δΐδθυὶ σοπιοθάϊαηι Κέ- 
φαλον πιθηπχογαὶ ϑυιἋα5."Ή. 7) οὉγ.) 
ὑπὲρ ἐπ. “ἐπίξηνος (99. καλεῖται 
ὃ μαγειρικὸς κπορμὸς; ἐφ᾽ οὗ τὰ 
κρέα συγκόπτουσιν. ὃ. 5ἰτη Πἴου Μ6- 
5γ0 ἢ. ν. ἐπίξηνον οἱ Ῥο]]αχ 6, 90., 
10. 101... τὖὖ πομ αἱ ΕἸ]1115]. οὗ, ΒΙο- 
Π6]α, δὰ Αθςοῦυ!. Αρ. 1948. 1π 8158. 
Βε.: Τὴ γεβρίβ5 520. καὶ ξίφος γέ 
μοι δότε: Ἣν “γὰρ ἡττηϑώ λέγων 
σου; περιπεσοῦμαι τῷ ξίφει. νά 8 
μἷο ἴππ Αςβαγη. 898; σοίθγιιμι ἴπ 
μας ραγίθ οοπιοθαΐδα 1τπχϊξαΐασ Οο- 
ταΐοι5 Τ᾽ Ιθρμιιὴ ἘΠΙΥῚρ] 415, ἀξ ἴχι 
ΞΘα ΘΠ 115 πλ8 615 ραΐθ τ, δἐϊαπι 
1Π1π|ᾶ, φιοα 116. οαριΐ 510] ρταρ-- 
οἷάϊ 706 ξ, Ὠἶδὶ Ἰδίᾳ ἀϊοαῖ, 1π46 
Ρεϊταπι δὲ: πϑλὴ δὶ ΔἸ Ἰ αιι5, 51-- 

΄ Ἁ 

οὐκ ἀκούσεσθ᾽, οὐκ ἀκούσεσϑ᾽ ἐτεὸν, ὦ ̓ χαρνηΐδαι: 

τ αἀιρίο ΤΙΘρ5. --α ({γαρπι. 
ΟΊ ΡΪ Ἐπιτῖρ. 16. ἴῃ οα, Μιυ5- 
5ταν.» αιοα βογνανὴῦ ϑιοῦ. Ἐ1|, 18.) 
ἤγαάμεμνον» οὐδ᾽ εἰ πέλε- 
πυν ἐν χεροῖν ἔχων ͵έλλοι 
τις, εἰς τράχηλον ἐμβαλεῖν 
ἐμὸν. Σιγήσομαι δίκαιά γ᾽ 
ἀντειπεῖν ἔχων. 

9202, εἰπὲ μοι,τ--ὦ δημόται. 
οἷ. δηποί. δὰ 801]. τέ ῳφ. τῶν λί- 
ὅἍων; φωϊά αὖ δ δ 7 ΘΊΊ 5 α ἠαρταεῥ τις ἢ 2 

993. μὴ οὐ κατ. μὴ οὐχὶ λί- 
ϑοις αὐτὸν αἱμάσσειν» ὥστϑ φοινι- 
κοῦν αὐτῷ ποιῆσαι τὸ σῶμα. τὸ 
δὲ καταξαίνειν ὡς ἐπὶ ἐρίων 
ἔϑηκπε" διὸ καὶ φοινικίδα εἶπεν, 
ὡς ἐπὶ ἱματίου. --- 8. δἰΐατα Οταθ- 
ΟἹΒ τιϑῖδρ μού, σμ}115 ργϑϑέθσθα Β6, 
Θχθηῖρία ρυοίμ! 6Χχ Θόροο]ο ΑἹ. 
674., αλὶ νι δηποΐαία, δὲ Εἰασὶ- 
Ρααβ. ῬΊίοθη. 1075., ϑαρρὈ]. 489. 
5111}6 ΤιΘ. ΤῺ ΟΥ̓ΤΙ ΠῚ Ῥοοίετο Ρμρτιῖς. 

Φ94. ἴτὰ ιν... δὶ ἀποὰ τὶς ἔοτ- 
τθ ΟΠΊ155111} Θϑβῖ. να]ρο: οἷος αὖ 
μέλας τις ὑμῖν 9. ἑ, ϑι ϑυμά- 
λῶφψ. ὁ διαχε εχκαυμένος ἀναβάτης. 
(2) ὃ ἀπολελειμμένος τῆς ϑύψεως 
ἄνϑραξ ὁ ἡ μίκαυτος; ξύλον καὲν, 
σπινϑὴρ, ἢ διακεκανμένος ἄνϑραξ. 
χαριέντως δὲ εἶπεν, ἐπεὶ ὠνϑραχεῖς 
εἶσιν οἱ ᾿ἐχαρνεῖς" ἀντὶ γὰρ τοῦ 
εἰπεῖν οἴως ἐξεκαύϑητε (εἶπε) 
ϑυμάλωψ ἐπέζξεσεν. --- »ϑυ- 
μάλωψ ε5ϊ, τὶ ἈΘβγ ΙΝ. ΘΧΡΟΙΪΕ, ἷ 
λιγνώδης τοῦ πυρὸς ἀναφορὼ, 
φμοά ἀθ ἵρπὸ “Τ}αϊρίποσιπε δγρ ἐς 
Ἐν 86. ϑαυμάλωψ εαᾳ. 1515. 1588. 
1600. οὐ ϑιιῖα, 1. φοινικίδα, 568 
δϑυμάλωψ ἴῃ καταξαίνειν, α, Ποδτα. 
795. υἱγαηηαιιθ ἔουπιδη ὉΒποβοιμς 
Οτδυηπιδιϊοῖ. ῬοΟΙΠχ 7, 110. οἱ δὲ 
ἡμίκαυτοι ἄνθρακες ϑυμίλωπερ. 
δπηοίαν!ς ἘΠΏη15], 

295. ἐτεὸν, γουόσγα, τονε ]ολ. 
ν146 675... γίρεε..8.. 4. 135. ὦ - 
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δεινά τἄρα πείσομαι. 

μηδαμῶς, ὦ ᾽χαρνικοί! 

δηήξομ᾽ ὑμᾶς ἀρ᾽ ἐγώ. 
3 -»" » - ᾿ 

ἀνταποκτενῶ γὰρ ὑμῶν τῶν φίλων τοὺς φιλτάτους" 
ς “ 3 -»"ὝὟὝ τ 

ὡς ἔχω γ᾽ ὑμῶν ὁμήρους, οὖς ἀποσφάξω λαβών. 
εἰπέ μοι, τί τοῦτ᾽ ἀπειλεῖ τοὔπος, ἄνδρες δημύται, 
τοῖς ᾿Δχαρνικοῖσιν; ὑμῶν μῶν ἔχει του παιδίον 
τῶν παρόντων ἔνδον εἴρξας, ἢ ̓ πὶ τῷ ϑρασύνεται; 

᾿ἡχαρνέων παῖδες, ({ιιθπηϑἀπηοάτιηι, 
᾿τποπθηΐθ 5... Ἡσουπθσιιβ αἰχὶῦ ὦ υἷες 
ἀχαιῶν,) ". 6. ὦ ᾿“χαρνῆς, ξοτηιϊα 
Ἰομΐοα πο ἴδηι ΗΟπίθσιηι πη 8-- 
ΥἹ ν]αἀδίμν σπι8πὶ ἰγυτάου ΤΊΒοΊσΟ5 
Θ᾽] σπλοαϊ {δε ἄβηι ᾿ἰ5αυρϑη θ5. νἹὰ, 
δηποῖ. δὰ ϑόορ. Θεα δ Ἴδῶ» 

906, δεινὰ γ᾽ ἀρα πείσομαι 
να] θο. ἴῃ πὸ ἰοαιιθμαὶ ξουπιϊα 
Βοίδθππθ εϑὶ τοῖς ποϑίου ἂν. 1995. 
δεινότατα γάρ τοι πεισόμεσϑ'. Εἰςο]. 
650. δεινὸν μὲν τὰν ἐπεπόνϑην. 
ὙΠπο, 8, 18. παϑοιμέν τῶν δεινό- 
τερα. ΡῬίαιο Θοτνρία μι ϑίον Ὁ. 
δεινὰ μὲν τὰν ἜΗΝ οἷς. Εἰπιοῖ. 

295. ἴϊᾶ Βαν. μα. δήξ. ἄρ᾽ ὑ- 
μᾶς ἐγὼ ῬΥΟΡίοσΘ ἨαΏΘΥῸΟ [)ανγθ8. 
ΜΜῖ56. οὐἱῦ. Ρ. θά., Βγυ,,, Α1]. σαπὶ 
ἴῃ ΟΘΙΘΥΙ5. ἸΠΠΥῚΒ ἰοραίυν “δήξομαι 
γὰρ, ν6}] δηήξομαί γ᾽ ἄρ᾽, ὑμᾶς 
ἐγώ. αἀοατὲ ξογίαβεθ (Πουηΐοιιβ δήξο- 
μαι γὰρ σφᾶς ἐγὼ, ἢ. ὁ. ὑμᾶς, 
«το δαὐδογιρίτπμι αἴσαθ 80 1πτου- 
Ῥτοῖο: «αθηιδά πιο σπιπὶ νῶν εἰ σφῶν 
Βγοὸ ἡμῖν οἱ υἱμῖν ἀϊοὶ βοιθηΐ, νἱ 46 
ἈΘΒΟ ἰπίοσρρ. Ῥύομι. 19... 80- 
ΡΙΝοοΙΙς Οϑ4. Οο]. 807. εἴο. --- ἘΠΩΣ 
δι δἰ, ΕἾ τς 

299. ταῦτα λέγει τινὸς τῶν ᾽᾿ἄχαρ- 
νέων ἁρπάσας κόφινον [γερόντων], 
ἐν ᾧ τοὺς ἄνϑρακας φέρουσιν, ὃν 
βούλεται ξίφει διεαχρησασϑαι. (ἴπιο 

Ψ ν Α κ - 

ἐγὼ γὰρ τουτονὶ διαφθερῶ. 
᾿ "2 γ -» 9 ὺς ΘΕ 3 , “ 

εἴσομαν δ΄ ὑμῶν τάχ ὅστις ἀνθράκων τι κήδεται. 
ὡς ἀπωλόμεσϑ᾽" ὁ λάρκος δημότης ὅδ᾽ ἔστ᾽ ἐμός. 

{: ΦΡΊΣΙ 

ΧΟ. οὐκ ἀκουσόμεσϑα δῆτα. 
21. 

ΧΟ. ἐξολοίμην, ἣν ἀκούσω. 
“21. 

ΧΟ. ὡς τεϑνήξων ἴσϑι νυνί: 
“11. 

800 

ΧΟ. 

211. βάλλετ᾽, εἰ βούλεσθ᾽" 
90 

ΧΟ. 

“χαρνηΐδαει, ὦ ᾿ἀχαρνεῖδαι, ὦ οορμίσαμι. σαΥθοσμαπι, 6πθπὶ ἴα 
Ρτοπλῖτι παρϑὲ, αὐυὶρὶῦ βἔσιοξο σἷα- 
αἴο, νΘΠιξ Ῥαγαιιδδιιστις.) σκώπτει 
δὲ τοὺς ᾿φχαρνέας ὡς ἀἄνϑρακο- 
παύστας. 8. 

800. ὅμηρα ἐκάλουν τὰ ἐπὶ συν" 
ϑήκαις διδόμενα ἐνέχυρα. 8. 

901. εἰπὲ μαε 84 ρ]αγοβ ἀἰοι αν 
ΒροΥῖ5. 902., Ψεβρ. 408., Ῥδο. 
577., Αν. 866. ἘΠποὶ. 

804. τουτονί. τὸν κόφινον. 
805. εἴσομαι δὲ τάχα, ὅστις οἷς. 

Βγρθυβαΐοι. 8.: φψίαϑον ἀνθράκων 
προενήνοχεν" ὃν φῶσι παῖδα, εἶναι 
τῶν ᾿ἀχαρνέων πᾶνυ κωμικώτατα. 
τὰ δὲ μὲ γάλα. πάϑη ὑποπαίξει τῆς 
τραγῳδίας, ἐπεὶ καὶ ὁ Τήλεφος 
κατὰ τὸν τραγῳδοποιὸν Αἰσχύλον, 
ἕνα τύχῃ παρὰ τοῖς Ἕλλησι σωτη- 
ρίας, τὸν ᾿Ορέστην εἶχε συλλαβών. 
(αὐ Ηδυημοπθη Οὐγδθβϑῖθβ πᾳ Επαγὶ- 
ῬΙαΙ5 αι] α σοσ πο. η], 1581. 5866:) 
παραπλήσιον δέ τι καὶ ἐν ταῖς Θε- 
σμοφοριαξούσαις (695. 5646.) ἐποίη- 
σεν. ὁ γὰρ Εὐριπίδου κηδεστὴς 
Μινησίλοχος, ἐπιβουλευόμενος παρὰ 
τῶν γυναικῶν, ἀσκὸν ἁρπάσαςπαρά 
τινος γυναικὸς ὡς ὧν παιδίον ἀπο- 
κτεῖναι βούλεται. - 5. 

806. ὁ λάρκπος. πλέγμα τι κο- 
φινῶδες . ἢ φιαϑῶδες, ἐν ᾧ φέ- 
ρουσι τοὺς ἀνϑρακας. 8. 
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ἀλλὰ μὴ δράσῃς, ὃ μέλλεις μηδαμῶς, ὦ μηδαμῶς! 
ὡς ἀποχτενῶ. κέκραχϑ᾽ " ἐγὼ γὼρ οὐκ ἀκούσομαι. 
Ἐ ἀπολεῖς ἄρα τὸν ἥλικα τόνδε φιλανθρακέα. ἀντ. (. 

. οὐδ᾽ ἐμοῦ λέγοντος ὑμεῖς ἀρτίως ἠκούσατε. 

ἀλλὰ νῦν τοι λέγ᾽, εἴ σοι δοκεῖ, 
7 ΄ 5 ᾿ Ο’'᾽ -» 72 ΕῚ 

τόν τε “ακεδαιμόνιον αὐτὸν, ὁ τι τῷ τρύπῳ σού- 
ι: , 

ὅτι φίλον, 

{ ὡς τόδε τὸ λαρχίδιον οὐ προδώσω ποτέ. 
21. τοὺς λίϑους νύν μὸι χαμᾶξε πρῶτον ἐξεράσατε. 

816 ΧΟ. οὑτοιΐ δοι χαμαὶ. καὶ σὺ κατάϑου πάλιν τὸ ξίφος. 
21. ἀλλ ὅπως μὴ ᾽ν τοῖς τρίβωσιν ἐγκάϑηνταί που λίϑοι. 

ΧΟ. 

908. οπιγιίχιο οοοίάαπι. οἷαπιαὲδ 
φιαηέμσα ἐλθέ: τιοτὲ δγεῖπε ἀμ ἰαπε. 
Ἐ, --- Ρασυίϊοιϊα ὡς οοάδθηι βθηϑι 
Ἰδαγ αι ΝΡ. 209,, Τγ5. 82., 499. 
αασοῦ δὲ σοι ἥγιηαὲ {π|86 ῬΥΪὰς α1- 
οἷα βιιπξ, Εἰπποὶ. ΤΆΘβη, 702.. το- 
ποηΐῖα Β6.: κχέκραχϑε᾽ τοῦτο δ᾽ 
οὐδέποτε σὺ ψφωμιεῖς. 

909. ποη σοπργιπαηῦ πηθίγα, αι186 
8111 ΔΙ ΠΓΘΥ στ δι 6 ΘΟΏΘΏΓΥ, 50 Υ- 
Βεπάμιη νἱάριιχ ἀπολεῖ ρα τὸν 
ἥλικα τ. φ.), ρογάᾶθὲ ἐβίμισ ἀφφιεα-- 
ἐδπε ἤμωσις τιοδέσιπι οαγὑοτιατίμτπ. ΟἾνο - 
γοὺ πος αἰἱοῖξ σουύρμάθιιβ, πο ἢ) 1- 
ΘΘΘοροΙ"άϊΐ, ᾳιοα Ῥυϊαθαῖ 15, αυὶ 
Βουρϑβῖγ ἀπολεῖς. 

811. 16 Β εἰςῖσ. Οομ])θοῖ. Ρ. 911., 
μα, να]80 οοαα. [ἰδηΐθ γϑυβι: 
ἀλλὰ νῦν λέγ᾽ » εἴ σοι δοχεῖ : 564 
Βὰν.: ἀλλὰ νῦν λέγ᾽, εἴ τοι σοὶ 
δοκεῖ. 

912, τι] τῷ τρόπῳ, τινὶ 
τρόπῳ, φιοάαπιπιοάο. τῷ 5ὶ δθπμῖ- 
ὭλιΠ Εδῖ, δ ΠΟΘΙ τίνι, ΘΟ μ]1.}- 
οἵα ἀπιριτοὶ Ἰηἰθυσοσαίοηθ, 646 χὰ 
οὗ, ἰπᾶοχ ΕατΊρ, πον. --- Βαν. ὩΣ ΒΓ. 
γϑοῖθ ὅτε ὑτο ὅτι. --- φίλον; φί- 
λον τι, αιιεπιααπιοάτιπι Επιγῖρ. Ο-- 
γεβῖθ, 918. : δυσάρεστον οἱ νοσοῦν- 
τες, μάραρψι ἔμρειδ ϑεαθ μέ, οἵα, »δΥ- 
τἴοα οΥδβὶς εδὲ σούστὶ ῥτο σο! ἐστί." 
Ἐδπϑ,. 8.: ὅτι τῷ τρ. σοῦ στιν- 
ἀντὶ τοῦ εἰπὲ καὶ ὅτῳ τρύπῳ ὁ 
“Λακεδαιμόνιος ἐστί σοι φίλος. -- 
τὸ δὲ ἑνικὸν. ἀντὶ τοῦ πληϑυντι- 
κοῦ προηνέγκατο. “ἀντὶ τοῦ περὲ 
«ἀχκεδαιμονίων. τὸ ὅμοιον καὶ παρὰ 

ἐκσέσεισται χαμᾶξ᾽. οὐχ ὁρῶς σειόμενον; 

τῷ ῥήτορι ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Φι- 
λιππικῶν: ἀλλὰ μὴν τόν γὲ 
Παίωνα καὶ Ιλλυριόν. 5{ἰπιῖ- 
ἸΘῪ ΓΑΊΙΩΙ Δ]]1 86 πὸ σϑηΐθβ. νἱήρ, 
51 ἰδ} δὲ, δι. ου, ου. δ. 992. 

914. ΠΡΈΘΆΡΝ ΠΟΥΥΘοΙΪο ἴδ. 1115 
οὐ νϑῖδ. Ἄοοαα, ΨΟΥΡῚ5 Τόσα ὑγᾶμς- 
Ῥοβὶςβ τοὺς νῦν μοι λίϑους χαμᾶ- 
ζε πρ. ἐδ. 8::. ἘΞ Ερς- ἀντὶ τοῦ ἐκ- 
κπενώσατε, ξηβάλλετε, “ἀποῤῥίψατε. 
πεποίηται δὲ ἡ λέξις ἀπὸ τῆς ἕρας, 
τουτέστι τῆς γῆς. δ πος νἱπὸ 
ΘΟΒΠΘΙΔΘΥῚ 16χ, σύ. ν. ἐξεράω. 

916. μὴ τοῖς, 5116 ρΡΥϑθροβιιϊοηΡ, 
Θυϊα, ν. ἐγχάϑετος, πὶ 686ρ. 1114. 
ἀλλὰ γὰρ κηφῆνες ἡμῖν εἶσιν ἐγ- 
καϑήμενοι. ἀϊοϊίατ ὨττοαιΘ τηοαο : 
νἱα, ἘΠΙΩΣΙ, ες: ἐγκαῦ. ἐγκεχρυμ- 
μένοι, εἰσίν" οἱ γὰρ κρυπτύμενοι 
ὑποχάϑηνται. 

317. ἐκέρῃ ἢ ὁ κόλπος, ἢ ὁ 
τρίβων. 8. 

518. ἀλλὰ μή μοι προ. ΑἸοχὶς 
ἃρ. Δἔμεη, 4, Ρ. 170. καὶ μὴ προ- 
φάσεις ἐνταῦϑα μοι; μηδ΄ Οὐκ 
ἔχω, ᾿᾽4λλά γε (4λλ᾽ ἄγε) λέγ᾽, οὗ 
δεῖ. ΘΟ}. ἢν Ἀμμ ροπα 588. (647 ) 
μὴ τριβὰς ἔτ᾽, ἀλλά ψιν Κομίξεε᾽ 
εἴσω. ..)6. 1πι6]]ΠΠσοπ τι ποίει νοὶ 
φυϊα ἀηὶ 5111}16. οἵ, Βτ. δὰ ΘΌΡΒο- 
ΕἸ15. 1. 1. δὲ: σημειωτέον ὅτι ἐπὶ 
ξίφους τὸ βέλο ς τέϑεικε. καὶ Ὅ- 
ἕηῆρος πᾶν τὸ βαλλόμενον. 5111 
καταχρήσει ΟἹ γδοπιηθβίσδθ βθοισῖε, 
41 ὩΛΑΥ Υη 1 ΤΟΥ ἔΘοΙΈ, ἈΡΡΟΙ]ατινν 
βέλος ἀρ. Ἐπυϊρίάθηι ἘΠ. 1099. 
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ἀλλὰ μή μοι πρόφασιν, ἀλλὰ κατάϑου τὸ βέλος. 
ὡς ὅδε 78 σειστὸς ἅμα τῇ στροφῇ γίγνεται. 

52021]. ἐμέλλετ᾽ ἀρ ἅπαντες ἀνασείειν βοὴν, 
ὀλίγου τ᾽ ἀπέϑανον ἄνϑρακες Παρνήσιοι, 
καὶ ταῦτα διὰ τὴν ἀτοπίαν τῶν δημοτῶν. 
ὑπὸ τοῦ δέους δὲ τῆς μαρίλης μοι συχνὴν 
ὁ λάρκος ἐνετίλησεν, ὥσπερ σηπία. 

826 
᾿ - 

δεινὸν γὰρ οὕτως ὀμφακίαν πεφυχέναι 
τὸν ϑυμὸν ἀνδρῶν, ὥστε βάλλειν καὶ βοᾷν, 
Ἃ Ω 2 Ξ, - Χ Ε7) 3) Ι͂ 

ἐθέλειν τ ἀκοῦσαι μηδὲν ἴσον ἴσῳ φέρον, 

819. ὃ ὃ ε. ὃ κόλπος. ΕΘ 5 8.: 
χορεύουσιν ἅμα καὶ κόρδακα ἐν- 
ὁεέίκνυνται, τὸ λεγόμενον οὕτως ἐπὶ 
τῆς κωμικῆς ὀρχήσεως; ἄναστρε- 
φύόμενοι δὲ ἀποτινάσσουσι τοὺς χι- 
τώνας, [καὶ] ἀποδεικνύντες ὡἧς μηδέ- 
να τῶν λίϑων ἀποκεκρυμμένον ἔ- 
χουσι. --- 

920. ἀνασείειν βοὴν ἀϊοξαχα πὶ 
ἑστάναι βοήν. εἰσαγγελίαν ἀνασεί-- 
σας αἰχιῦ ᾿απιοβίῃ. ρ. 784, 92. 
1λιτιά. δγαξίς δοίίοθε οπιτῖθς οἰαπεα-- 
ἐωτίγ) ΟΡΘΙ 46 ᾿ΠΠΡ]ΟΥΘΙ ΧΙ, ὨΪδὶ 
765 πᾶθο σοπιροβίία ξι]556. 

821. 11 ποβ5 1π Τιϑοέξ. Αὐϊἱβέορῃ. 
Ῥ. 92., ΕἸπι5]1. Π1μα,. ΠΡΥῪῚ Παρ- 
νάσιοι, ΝΕ] “Παρνάσσιοι. ϑι: πα 
Πάρνης γὰρ ὄρος τῆς ᾿ἁττικῆς χο- 
ρηγίαν ἔχον πολλῶν (πολλὴν) ξύ- 
λων. --,»-τ- ἃ ΡῬάσγηθιμα πὶ Παρ- 
νήσιος, τἰὖ ἃ ΤΥΙσοΥυγῖμο Τρικορύ- 
σιος ἴῃ Τγ5. 1032. πίηο Ῥαγηποῖδα 
1ῃ ΑὐΠδΥμΘηβ᾽ πὶ ΡΘσῸ βἰζαι ἔπ- 
1556. αἰδοϊ5." Β6.: ᾿Εοτὲ, Παρ-- 
νήϑιοι. νὰ. ϑΊθ6ρῃ. Βγτ. ν. Πάρ- 
νης» ϑ1α, ν. Παρνάσιοι. ““ ὁλί- 
γου. ὀλίγου δεῖν. οἵ. 851.. γΊβετ. 
ὃ, 7, 11., Μδι. δυ. βύ. ὃ. 532 

869. διὰ τὴν ἀτ., ργορέον {πι6- 
Ρίϊας. 

828. ἡ ἐξ ἀνθράκων τέφρα μα- 
ρίλη λέγεται. μαρίλης οὖν ἀντὶ 
τοῦ τῆς ἀπὸ τῶν ἀνϑράκων σπο- 
διᾶς ἐπαφῆκεν ὁ λάρκος ὑπὸ ἀγω- 
νίας, ὥσπερ ἢ σηπία τὸ μέλαν. ϑη- 
φώμεναι γὰρ αἱ σηπίαι ἐπαφιῶσιν 
ἐκ τοῦ προσόντος αὐταῖς μέλανος, 
ταράττειν βουλόμεναι τὸν παρ᾽ αὐ- 
ταῖς τύπον, ἵνα μὴ καταφανεῖς ὦσι 

τοῖς ϑηρῶώσιν. 5, -- τῆς μαρ. 
δϑηϊενιια ρασε ουΐβ. οἵ, ἀθ πος 
Αἰοίσηο ΒΥ. δὲ Ἐ]Π115]. δὰ ἢ. 1]., 
ῬΙαε, 689., Ῥαο.. 167. .ἷΝοῖδ ε[6- 
δαπίθηι Αὐὐ]οἰβηγιμα, πδὴῖ τῆς μα-- 
ρίλης συχνὴν αϊοίιπι εδὲ ρτὸ μα- 
ρίλην συχνὴν". εἰς. Κ᾿. 

994. ἐνετίλησεν, αἴ, πιοηθηΐβ 
Ε]π15]., ἐνήρυγεν γεβρ. 918.» ἐνέ- 
κραγες ῬΙαΐ, 484,, ἐγγελᾷν τινὶ, ἐμ- 
παίξειν τινὶ ἈΡ. ΒΟΥΙΡΙΟΥΘΘ 58ΟΥΟϑ8, 
ἐναφιῶσι Ῥτο ἐπαφιᾶσι Ὀϊ5 ἀρ. ϑ81- 
ἀαπὶ ἴῃ 1155) 4186 6Χ 5080} 10. δὰ 
8923, ἀδβουῖρϑβις. 1ᾶ4θπιὶ Βαθεὲ ἐπε- 
τίλησεν εἰ ἢ. ν. εὐ ἴπ λάρχος εὖ 
μαρίλη, αποά ρῥγτορᾶϑαγπηξ εαα, 
ὙΘΟΘΏΤΙΟΥ 63 δῃΐ6 Βνυ. 
3:5. ὄμφ. ἀντὶ τοῦ ̓ ὠμὸν, σκλη- 

ρύν. μεταφορικῶς ἀπὸ τῶν ὀμφά- 
κων. οὕτως δὲ αἱ σταφυλαὶ ὃρε- 
μεῖαι οὖσαι καὶ οὔπω πέπειροι. ἐκ 
γὰρ τοῦ ἐναντίου πέπανον τὸ ἥμε- 
ρον καὶ ἡδύ. -- 8. ὀμφακίας δϑὲ 
νἸ ΠῚ ΟΧ τἰν]5 ΘΟου 5. δὲ Ἱπηπ18-- 
ἐμγ15. σοηϊϑοίΐιιηι. δ) αβάθπα ΤΟΥΠ86 
βδιιηΐ ἀνθοσμίας, καπνίας, σαπρίας» 
τροπίας, τρυγίας δ᾽ 4114. πἴπο (2) 
αἰΐογο ἀρ μϊηο νϑύϑβιι ἴσον ἔσῳ τἰϑαῦ- 
ξῆς Ροδία. 1 Ὑεβρὶβ 1082. ϑυμὸν 
ὀξίνην πεπωκότες Βαθροι. ΕΕἰπιεί. 

827: μηδὲν ἴσον ἔσῳ. ἀντὶ 
τοῦ δίκαιον καὶ ἐξίσου, ἀπὸ μετα- 
φορᾶς τοῦ κιρναμὲ ἕνοῦυ οἴνου πρὸς 

ὕδωρ ἴσον. λέγει δὲ κατ᾽ ἴσον εἰ- 
πεῖν τὲ καὶ ἀκοῦσαι. 8. ἴά16 νπῈπε 
Οτάθοος ἴσον ἴσῳ πὲ χραμένον νο- 
οὔ556 τπομΠἷ Κις ΥὙ6] Βα Ὁ ΠΟΙ ΘΥ 
οἷνον ἴσον ἴσῳ, Ἰηϊοι]οοῖα νοσ6 χε- 
πραμένον. Ηἱρροοχαῖ, Ἄρβου, 56. 
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ἐμοῦ ϑέλοντος ὑπὲρ ἐπιξήνου λέγειν 
, , ᾿] μ. Ω ᾧ 

ὑπὲρ Ζακεδαιμονίων ἅπανϑ᾽, ὅσ᾽ ἂν λέγω 

.“ » Ξ5 ΄ Ἁ , αν δ᾽ δέν ε 

ὃ τι ποτ᾽, ὦ δχέτλιε, τὸ μὲεγα τουτ ἔχεις ; 

- κ Α ᾿ ᾿ 

καί τοι φιλῶ γε τὴν ἐμὴν ψυχὴν ἔγω. 
5 ᾿ - ᾿ ΄ ᾽ 

τί οὖν οὐ λέγεις, ἐπίξηνον ἐξενεγκὼν ϑύραξ᾽, α8., 
5. ὅπ. δ᾽. β΄. 

Ὧο. 
᾿ , ΄ σ' “ , 

πάνυ γὰρ ἔμεγε πόϑος. ὅ τι φρονεῖς, ἔχει. 
ἀλλ᾽, ἧπερ αὐτὸς τὴν δίχην διωρίσω, 

8395 
“11. 

εὶς δεῦρο τοὐπίξηνον ἐγχείρει λέγειν. 
ἰδου, ϑεᾶσϑε. τὸ μὲν ἐπίξηνον τοδί" 
ὁ δ᾽ ἀνὴρ ὃ λέξων οὑτοσὶ τυννουτοσί. 
ἀμέλει μὰ τὸν 4 οὐκ ἐνασπιδώσομαι" 
λέξω δ᾽ ὑπὲρ “ακεδαιμονίων, ἅ μοι δοχεῖ. 

8540 καί τοι δέδοικα πολλά" τούς τε γὰρ τρόπους 
τοὺς τῶν ἀγροίκων οἶδα χαίροντας σφόδρα, 
ἐάν τις αὐτοὺς εὐλογῇ καὶ τὴν πόλιν 
ἀνὴρ ἀλαζὼν καὶ δίκαια κἀδικα" 
(χἀνταῦϑα λανϑάνουσ᾽ ἀπεμπολώμενοι ) 

5θοῖ. 7. ἀλύκην οἶνος ἴσον ἴσῳ πι- 
ψνόμενος λύει εἴο. οἴ. Ρ]αϊ. 1198. 
εὐ Ψίροτσ. 8, 5, 2. δπποῖ. 19. 

828. ὄρ ἐπ ξ. οἵ.-:991:..5515 
8385. 564. δηποΐαν!ς Β6.., 511}116Πὶ 
ζαΐϊθθε σομ αἰ] οηθ Ἰερ]5]ϑἴουιπι 
8Ρ. Τοῦτος ΕΡΣΖΘΡΉγΥ1ο58. 1) 6 πιο βίῃ, 
οοηῖγα Τίπηοογαΐθπι Ρ. 744. εα. 
Ἀοῖβκ.: ὥστε ἄν τις βούληται νό- 
μον καινὸν τιϑέναι, ἐν βρόχῳ τὸν 
τράχηλον ἔχων νομοϑετεῖ" καὶ ἐὰν 
μὲν δόξῃ καλὸς καὶ χρήσιμος εἶναι 
ὁ νόμος, ξῇ ὁ τιϑεὶς καὶ ἀπέρχε- 
ται" εἰ δὲ μὴ, τέϑνηκεν, ἐπισπα-- 
σϑέντος τοῦ βρύχου. οἴ. Ο. 6. 8. 
ΚόΡΕΙ ΠΙΡγη, σαγα. ἀθ Ιθρίριι5 
δὲ ἡπά1ο115 Θγαθοοσπηι Ρ. 806. 56αιι. 

391. 4ε τηθίχο οἴ, 596. 
984. τὸ ἧπερ ἀντὶ τοῦ ὥσπερ, 

καϑάπερ. ὃ. 
386. αν. Ἐ]η15]. ϑέασαι, υἱ Εσα. 

997. ἐδοὺ ο»οαϊθμιὶς εβὲ, ἊΣ Ρᾶ85- 
βπα. ὃ. : ἐδοὺ ϑεᾶσϑ' ε. ἀφ᾽ ξαυ- 
τοῦ ταῦτα ὁ Δικαιόπολις λέγει. δεὰ 
δὲ τῶν λελε εγμένων ὁ ̓ Κωμικὸς ἡμᾶς 
παιδεύει, ὡς χρὴ τοὺς λέγοντας οὐκ 
ἀπὸ τοῦ μεγέϑους τῶν σωμάτων 

(ρΡεσρθσαμπι θ τὶ σκωμμάτων) σκο- 

πεῖν, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἐκεῖνα, ἀφ᾽ ὧν λέ- 
γειν ἔμελλον. τὸ δὲ τυννουτοσὶ 
(εαπεϊμω:) δεικνὺς τὸν δάκτυλον 
τὸν μικρὸν λέγει. () Ἀθη ὙΥ]16]απα.: 
ἀδγ Πἤατχιπ ἰδὲ τπείτιθ 7} ̓ ἐπέρ είε. 

888. ἀμέλει. Ηδβγοῖ. : ἀμέλει" 
ἐπίῤῥημα βεβαιωτικὸν, οἷα δήπου, 
πάντως, δηλαδή. οἵ. Βαγηθ5, δα 
Ελιγρ. 499. (399.) δὲ Ἰπρυϊπιῖβ Ψ1- 
δογ. 7:9; ΤΥ νῸΣ ἱπιιβίξαῖα, τ ξα]- 
ἴοτ, ὩῬΥΑΡΊοΙΒ. 8:: οὐκ ἐν. ἀντὶ 
τοῦ οὐ καϑοπλίσομαι; οὐκ ἀσπίδε 
περιβαλούμαι σεμνυνόμενος, ἢ σκευ- 
ασϑήσομαι, ἐπειδὴ, βραχύς εἶμι. βού- 
λεται δὲ εἰπεῖν, ὅτι οὐ παρασπευ- 
ἄσομαι ἐπιπολύ. 

840. ἀτιτα ἀϊοίῃαπι τρόπους χαί- 
ροντας. τη8]1πΔ χαιρόντων. 

8541. χαίροντας -- εὐλογῇ. 
1η. ΕααΣθα5 1111. δα ΡοΟρΡαΪῚ Ρετ- 
ΞΟΠΒΙΠ: ϑωπευύμενός τε χαίρεις 
κἀξαπατώμενος. .56. 

949. ἀνὴρ ἀλάξων. διαβάλλει 
τοὺς ῥήτορας. 8. καὶ δίκαια κἄ- 
δικα, νοὶ καὶ δικαίως καδίκως, υἱὲ 
Ρμιῦ, 983., γγονεγθίαϊθ 6556 χπο- 
πδὲ Βα. τἀ Εαα. 9256. 

844. ἀπεμπ. πιπρασπόμενοι διὰ 
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-“ 3 
τῶν τ “84 αὖ γερόντων οἶδα τὰς ψυχὰς, ὅτι 
οὐδὲν βλέπουσιν ἄλλο πλὴν ψηφηδακεῖν" 

3 Υ̓͂ 2 " Α ἰῳ Χ , “5 

αὐτὸς τ ἐμαυτὸν, ὑπὸ Κλεωνος αἀἰπαῦον, 

ἐπίσταμαι, διὰ τὴν πέρυσι κωμῳδίαν" ΄ 

τῆς κολακείας. τοῦτο δὲ φησι διὰ 
το εὖχε ρῶς πείϑεσϑαι τοῖς ὁδήτορ- 
σι τοὺς ᾿Αϑηναίους ἀπατῶσιν αὐ- 
τούς. 8. τποποῦ Ἰπέουρρ.. ἀἄἀπείιπο- 
λᾷν, πωλεῖν, οἱ δἰ Π}}}18 θυ μ8, {π86 
ῬΤορτὶθ βι σα Πποδηΐ νοπάογο᾽, ῬΓΟ 
)7αἰίοπάο ν6} Ρτοάοπάο ΑἸοὶ, δα πὶ 
1 Πηρτ5 νούπμϑο}15, νϑ μι ἢ. 1. 
οἱ Ῥδο. 611. δ ἂρ. Επτὶρ. Τυοδαᾶ, 

935. ΡῬΙδαΐῃ5. Βαροίι, 777. Ο5εμέ- 
26, δέμῖξδ, τιθϑδοῖδ Τιμ710 ΦΦΤι76 ἐδ. νἷ- 
ἂἄθ α πορὶβ δηποίαϊα δα ο]ιβάθηι 
ἹΜΠ], ρου. 591. ἴῃ 661. πι8}ΟΥ6. 

845. τῶν γερόντων»; 56 Π.111, 
ἢ. 6. Ἰπάϊσαμι, {1 πα] γτιτ 50 
ΔΠῺΟ8 7 6556 ἀθθοραμπὲ Αἴ 6 μ15, 
νοὶ Ἠο]αβίθθ ; μ6 ᾿Εφέτας σοιη- 
ΥΩΘΗΙΟΥΕΠ, 41|Ὸὸ5 ΠΟῚ 1Π]ΠΟΥΘ5. 50 
6558 ορογίεραῦ ἴθϑῖθ ϑ8148 1 Ἐφέ- 
ται. να ΚΌΡΑΙΣ ΠΡυατ ἰδιιάϑὕιιη 
δα 828. ρᾶρ. δ74., 598,, 612., 692. 
εἴς. 

846. ἱϊαὰ Β Ῥατΐβ.. 95. ὕοτα νἱᾶθ- 
ἀπ οοάϊοῖς. βουϊρίατα φηφηδακεῖν 
(ρΡΙαπα κωμικῶφ, οὕπν ΘΧΡΘοῖθ5 ψῆ- 
φηφορεῖν). οΥ. Εσπι, 41. 5θαχτι.(ς δολα- 
.7.:. ἴῃ ΘΟΒΙ ΘΒ ΠΟΥ ΟἾΥ15. ΠΟΥ 158. 
ἴη ῬΙΙΟΣ 16χ. Ρ. 1563. 1ὰ πιομῃδίγαῦ 
οἰΐδια σοάϊοππι Α οἱ ἃ ἰθοῖο ψη- 
φοδακεῖν. ΜΘ γ]οοΥη) Θϑὲ, αποα 
να]σὸ Ιϑρίτιν, ψήφῳ δακεῖν. βλέ- 
πουσιν, νἱάοτιέ. ἢ. 6. βἰπαθηΐ, 
ΘαρΡΙιηῈ : ὭΔῚΠ 510 Τιαλϊηὶ απο 86. 
οὕεβρ. 845. ὡς ἐγὼ τιμᾷν βλέ- 
σω. --- ΑἸΕΧῚΒ ΒΡ. ΑΙΠΘ ΠΑ Θιπι 4͵ 
Ρ.-. 184. ἀπὸ συμβολῶν ἔπι- 
ΨΟΝ. ὀρχεῖσθαι μόνον Βλὲε- 
ποντες; ἄλλο δ᾽ οὐδέν- Ερίονα- 
ἰθ5. 80. θιπά θαι, 18. Ρ. 570. αὕτη 
δὲ “Δαὶϊς ἀργός, ἔστι καὶ πότις, Τὸ 
καϑ' ἡμέραν ὁρῶσα πίνε ἐν κασϑί- 
διν Ιίόνον.““ Βε. 8.: Ψ Ὥρω ὃδα- 
κεῖν. οἷον καταδικάξειν παντα- 
χοῦ ὡς φιλοδέκους καὶ πρὸς τὸ κὰ- 
ταδικάξζειν ἑτοίμους τοὺς ᾿ϑηναί- 
ους ἘἈ ΕΟ ΥΝΝ Βε. ψήφῳ, ΣΤῊ 
ἔμπε σοτιέγα αἷ. ζογεπάο, σοαἰθηητατι-- 
ἰο. νϑΥριπι δακεῖν τπθίδΡ πους 6, 
τὸ 586 068 8185. (οἔ, 1.) ποῖαξ δἱ- 

ἔθηι ἰσ οἰΐαπι τὸ φιλόδικον ΑἸΠ6- 
ὨΪΘΗΒΙπι; 66 αἰ Υα 6Χ Ῥτοΐαθ550 
βατάτε ψοῖρας. 

947. ὃς ἀπὸ τοῦ προσώπου τοῦ 
ποιητοῦ ὁ λόγος οὗτος. 8. νἱᾶ, 
Ε10.}5]. δὰ ἘΕΝΝΕ νούβίιη. ἀα Ο]6ο- 
Ὧ6 οἵ. 6, 974. 6[ς6. 

δά) δια τὴν πικῶμ. τοὺς Βα- 
βυλωνίους. τούτους γὰρ πρὸ τῶν 
χαρνέων ἄρεσε: ἐδίδαξεν, ἐν οἷς 
πολλοὺς κακῶς εἶπεν. ἐκωμῴδησε 
γὰρ τάς τε χληρωτὰς καὶ χειροτο- 
νητὰς ἀρχὰς, καὶ Κλέωνα, παρόν- 
τῶν τῶν ξένων. εἶπε γὰρ δοᾶμα 
τοὺς Βαβυλωνίους τῇ τῶν Ζιονυ- 
σίων ἑορτῇ; ἥτις ἐν τῷ ἕαρε ἐπιτε- 
λεῖται- ἐν ᾧ ἔφερον τοὺς φόρους͵ 
οἱ σύμμαχοι. καὶ διὰ τοῦτο ὀργι- 
σϑεὶς ὁ Κλέων ἐγφάψατο αὐτὸν ἄ- 
δικίας εἰς τοὺς πολίτας . ο΄ςς εἷς ὕς- 
βριν τοῦ δήμον ταῦτα πεποιηκχό- 
τα. καὶ δενίας ὃὲξ αὐτὸν ἐγράψατο 
καὶ εἰς ἀγῶνα ἐνέβαλε. τὰ δὲ ἍΠ5 ς 
ναια ἐν τῷ μετοπώρῳ ἤγετο, ἐν οἷς 
οὐ παρῆσαν οἱ ξένοι, ὅτε τὸ δρᾶ- 
μα τοῦτο οἱ ᾿Δ“χαρνεῖς ἐδιδάσκετο. 
8... οἵ, δυριη. [ἀρ Ϊ]86. ἀηποΐ. 6. 
ἘΠ1151.: ,, ΜΘ ΠΟΥ Ἰδοΐοῦ , π86 6 
51} Ρϑύβομα (8) 15 γα} 161, 48] 
ῬΥΟΧΙΠΙΟ 8110 ΑΥΒ ΟΡ δ ΒΑΡ υ- 
ἸοΏ]ο5., (ϑΟΡΟΠα “Ἰαιταλέας ἀο- 
οποχαῖ, διπα, ἴῃ Σαμίων ὃ δῆμος " 
τοὺς δὲ Βαβυλωνίους ἐδίδαξε δεὰ 
Καλλιστράτου ᾿Ἄριστ. ἔτεσι πρὸ τοῦ 
Ἑυκλείδου καὶ (κδ΄ οογγῖριη!) ἐπὲ 
Ἑυκλέους. Ἐπιοῖο5, ἃ 1οάοτο πϊδ]8 
ἘΠΟ]1465. ἀτοιε5, πιᾶρ᾽ϑγαῦτ 565- 
δ ΟἸγπιρίδαϊβ 88. δῆμπο ὦ. σομ- 
δϑῃθ 1 ΠΟΙ η8 ἴδθι!δαθ 5.9 αὶ 
εχ ν, 469. οοἸ]οὶϊ, οαὴι ΠΙΟΠΥ 5115 
ψΘΥΩ15 δοῖϑηι {πιῖ55θ, ΠΟΏΙΘ 1π61- 
πη δϑὺ ἃ βϑύνὶβ ΒΑΡΎ ]ΟΜΙ51} Ρ1- 
δ 18 ἄθεο Θπέλριιδ., [656 Ηδογομῖο 
ἴω Σαμίων ὁ δὴ ἀδδ) ΔἸ] ραμὲ θδ πὶ 
ἐπιπὶ 8111 58 ΘΒ ἰβϑῖπιθ, ἔπι 5. δα ΤΥ. 
288., ἃ δυσί ἴῃ σιμὸς ἀθβοσίριιϑ : 
τὸ σιμόν" ἀντὶ τοῦ πρόσαντες. καὶ 
ἐν Βαβυλωνίοις" ὠέσην ἔρειδε 
πρὸς τὸ σιμὸν καὶ πλατύ. 
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᾿ 
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εἰσελκύσας γόρ μ᾽ εἰς τὸ βουλευτήριον 
850 διέβαλλε, καὶ ψευδῆ κατεγλώττιξέ μου, 

2 γ ἢ » [νὴ ΣΕ. , 

κακυχλοβόρει, κἄπλυνεν, ὥστ ὀλίγου πᾶνυ 
ἀπωλόμην μολυνοπραγμονούμενος. 

νῦν οὖν μὲ πρῶτον πρὶν λέγειν. ἐάσατε, 

Ἃ ἐνσχευάσασϑαί μ᾽ οἷον ἀϑλιώτατον. 

855 ΧΟ.τί ταῦτα στρέφει, τεχνάζεις τε, καὶ πορίξεις τριβάς; 

ἐν Νίκαις" τουτὶ προσαναβῆς- 
ναι τὸ σιμὸν ἀ εἰ. πἷπο [ΑἸ] πὶ 
Νίκας ποκῖτο ρα ηὲ ΒΥ. ΔΙ] αι. 
ΟΣ ἢ ἀτιμλ ΨΕΤῸ : μέσην ἔρειδε 
πρὸς τὸ σιμὸν. καὶ Πλάτων ἐν 
Νίκαις᾽ τουτὶ προσαναβῆναι 
τὸ σιμὸν δεῖ. ΡΙαϊομθ. Νῖκαι 
δϑθρίιι8 ἃ Οὐαπηπηδ 1015. ΤΠ ΘΠΊΟΥΒ}}- 
ἕΩγ. " (ΘΟ ΡΔηλ8 5ῖο: τὸ σιμὸν ἀν- 

τὶ τοῦ πρόσαντες καὶ ἐν Βαβ." ωὠ ἐ- 
σην ἔρ. π. τὸ σιμόν" καὶ Πλά- 
τῶν εἴς.) 

850. Ηδβυοῖ.: πατεγλώττιξε" 
διέβαλλε, κατηγόρει. Ἐϊπιδί. διά α8, 
Ἰδιιάϑμθ Βίβθιο: χαταγλωττίξειν, 
τὸ βλασφημεῖν, 

851. - τὸ κυκλοβορεῖν καὶ 
καταγλωττίζξειν χαριεντίσματά 
ἔστι κωμῳδίας. Κυκλοβύρος δὲ πο- 
ταμὸς ἐν ἄϑηναις χείμαῤῥος, ἄγαν 
ἠχῶν, ὡς ἐν τοῖς εἰς τοὺς Ἱππεῖς 

εἴρηται. ὃ. Δα Εαι. 137. πᾶδο 1η-- 
ΤΩΥ ]ἴα Ἰθριυιητι 1 50 ἢ] 115: Κυ- 
πλοβόρος ποταμὸς τῶν ᾿Δϑηναίων, 
οὐκ ἀεὶ οὐδὲ διὰ παντὸς ῥέων, 
ἀλλὰ χειμάῤῥους. -- ἄλλως. ποτα- 
μὸς τῆς Ἵττικῆς χειμάῤῥους ὁ Κυ- 
χλοβόρος, ὑπὸ ᾿ϑηναίων χωσϑείς. 
Ἰαιάδπῦ δεϊαῖη Ησγοβίαπ ( ἄυ- 
κλοβόρος" ποταμύς. τινὲς δὲ χαρά- 
δραν μετὰ ψόφου ῥέουσαν.) οἱ (ο- 
χϑθπα δὰ Ἰδοογαίθιῃ ὕ, 2. Ρ. 75. 

-- κἄπλυνεν. καὶ ἐλοιδόρει. νἱ- 
ἂς Κ, οἵ, 4τ105 ἰθβίθβ οἷϊαϊῖ, ϑιι1-- 
ἄδι νυ. τ ΞΜ ΠΣ ΚΑΒΙ 
Οὐπϊγοουῖτ, 9, 4.., Ῥο]πιοθηὶ 7, 88.;, 
Ααν. 7 πη, Α δ. οϑηίαγ. 4, 100. οἷο, 
ῬΟΠχ 1.1... καὶ πλυνέας τοὺς πλυν- 
τὲς ἐρεῖς, καὶ τὸν τύπον πλυνούς" 

ἐφ οὗ καὶ τὸ λοιδορεῖν πλύνειν, 
χαὶ πλυνόν με ποιεῖς ἡ χκωμ- 

φδία (Ρ]αι, 1057.) φησὶν, ἤγουν 
ἐξονειδίζεις, ἢ αἰσχύνεις. 5ἰπμ 

ἈΒΙΒΘΤΟΡΗΛΝΕΒ [1]. 

7αΐὶτε εἰδς5 σέργιπαπαθς 

ἄντ. β΄. 

56 ηϑ81 ἰηΐογάιϊιπι νίπτειν αϊοὶ χπο-- 
απ Κι βθοιπ απ ὅ0ῃ01. ΝΊσαμ-- 
ατὶ ρ. 19, Β΄ ,, ΘᾺ] ἀϊοιιπὲ ἠαύ θ᾽ 
ἰα ἐδὲφ ἃ φμφρίφψφω ἱτι ( ΟΘΥπιδηὶ δὲ- 
χιθπὶ ἰθη Κορ τναϑολθη}, 1. 6. μὲ 

ϑόνὸογθ5. 
Ε]η15]. --- ὀλίγου. οἔ, 921, 

52. μολ. αἰσχρῶς καὶ ὑβριστι- 
κῶς μεταχειρισϑεὶς, αὐ Βίδοειι5 1η- 
ἰεγργθίᾳφμασ : ΠΔΠῚ ΔΙἸΙΘηπ Θϑβές 
φαοα, δᾶα1:, εἰ δὲ ἐνεργητικῶς; --- 
ὁ τοὺς ἄλλους πολυπραγμύνως καὶ 
περιέργως μετὰ παῤῥησίας σκώπτων 
καὶ διαβάλλων, ἅπερ ΄ἤριστ. ἐποίη- 
σὲν ἐν τοῖς Βαβυλωνίοις. 

858, οἴομαι ἔγγιστα γϑρϑεϊξαμ 
μὲ Ῥτοποπιθη : ΘΠΙΔΥΘ Ὡ18 [111 δι- 
οἴοτθ ΕἼ1151. ἐνσχευασασϑαί γ᾽ ο. 
ἀϑλ. κ5ῖςσ δἃρ. ϑοόορῃ. δᾶ, Οὐ]. 
844, ἐμῷ ρύοὸ ἐγὼ ϑβουϊρίαιη. δϑβὲ 
1ῃ. ΠΟΏ.}}15 οΟαα, --ο πγ8]6 ἢϊςα 
νϑύβιιβ ἀἄθιῖο 1Π1Αἴ5 δοὶ ἃ 1ἰ|Ργὰ- 
Τ]5. Ροϑδὲ 402., «τὸ αιϊίθηι 1ο-- 
σοὺ ΡῬΎΟ 85 δἰλπι (ψφιιοα πλ ΓΘ 15) 
ψαϊοῖ, δὰ Εὔγὶρ, Ηἰρ. 1039. μὶς 
ἀδἸθύην 18} 72. ἘΠῚ Ρτούβιιβ ΠΘ0685- 
Βαγξ5 δὲ οὐδ ]ομΐ. 8. : ἐνσπεῦ- 
ἀσασϑαί με. ἀντὶ τοῦ πτωχικὴν 
ἀναλαβεῖν ἐσθῆτα, ὡς ἀπὸ τοῦ 
σχήματος ἐλεεινότατον καὶ ἀϑλιώ- 
τατον εἶναί μὲ δοκεῖν. τὰ γὰρ σε- 
μνὰ τῶν σχημάτων καὶ φϑόνον 
ἐπάγει. 

855. ἰΐα Ρυΐηλις ΒΥ. 56} ἀτιτηλ 
8 ΠΡτοβ5. οἹΐπι Ἰθβερδίαν τεχνάξει. 
»»Δοιναηι ΓοΥΠΊαη τἰδιιγραῦ ποϑῖθυ 
οἰΐασα ἴὰ Τἤορ. θ4., Βδη. 967. 
Ἡδεγοῖ. τεχνάζω" τεχνάξομαι." 
πο. 8.: τί ταῦτα στρέφει. 
ἀντὶ τοῦ [τεχνάξῃ,] μεταβάλλῃ καὶ 
ἄρ τέχνης καὶ ποικιλίας, προσέρ- 
ῃ. --ταῦτα, πατὰ ταῦτο , 50. 

5ΌΡΒ, Α7αο. 62, τοῦτο μὲν νιφο- 
ἐν 
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λαβὲ δ᾽ ἐμοῦ γ᾽ ἕνεκα παρ Ἱερωνύμου 
σχοτοδασυπυκνότριχά τιν᾽ "δος κυνῆν, 

Φ, Δ 9. Ὁ Υν 4 Ἁ ὶ ; 

εἶτ ἐξάνοιγε μηχανὰς τὰς Σισύφου, 1 ἘΕ- 

ὡς σκῆψιν ἁγὼν οὗτος οὐκ ἐσδέξεται. 

στιβεῖς Χειμῶνες ἐχχωροῦσιν εὐ- 
κάρπῳ ϑέρει,) ὉΒῚ νᾶ, Μιιεργαν. 
-- τριβὰς. διατριβὰς, ἀναβολάς, 
τὸ ἴογα ᾿πτουρσθίδίαῦ ϑΌρΠΟΟ] 15 
Θ0Π0]. δᾶ Οδα. Β.. 1101. τπίϑυρρ. 
1411} : γποσαϑ τιϑοέϊδ. οἵ, Βὸ. χφιοᾶ 
δα πιϑίσιιηι αἰἰ1πεΐ, 6] 5106] νοΥ- 
5115 ϑυπδγίοίτιβ Ἰεοιίιν οἰϊαπὶ 80. 
ΒΘΟΡΠΒΟΟΙθπι Αμίϊσ, 1047., Ὠδαιιθ 
1ἴα ΥϑΥῚ δπηΐ νϑύβιιβ τρίκωλοι 80. 
ΤΥδρϑίοοβ, 4805 Πὶσ ποβίεσ παρῳ- 
δεῖ. 

856. ἐμοῦ γ᾽ ἕνεκα; 1ΡΘγ πιθ, 
τπεισιέισθρετι. 5.1 οὗτος ὁ Ἱερώνυ- 
μος μελῶν ἐστι ποιητὴς καὶ τραγ- 
ῳδοποιὸς ἀνώμαλος καὶ ἄνοικο- 
νόμητος διὰ τὸ ἄγαν ἐμπαϑεῖς 
γράφειν ὑποϑέσεις, καὶ φοβεροῖς 
προσωπείοις χρῆσϑαι. ἐδόκει δὲ 
κροτεῖσθαι. ἐκωμωδεῖτο δὲ ὡς πόά- 
νυ χομῶν. -- Ἰάθηι δα ΝΡ. 847. 
Ἱερώνυμον. δὲ , λέγει τὸν διϑυραμ- 
βοποιὸν, ὃς Ξενοφάντου μὲν ἦν 
παῖς, περὶ παῖδας δὲ “ἄγαν ἑπτόη- 
το. λάσιον δὲ εἶχε τὸ σῶμα. ἴρ58 
Οὐπλΐοιιβ5 εο ἰοοο: ἄγρεόν τινα 
τῶν λασίων τούτων, οἷόνπερ 
τὸν Ξενοφάντου. 

851. [ἄϊδος κυνῆ παροιμία πρὸς 
τοὺς ἐπικρύπτοντας ἑαυτοὺς διά 
τινων μηχανημάτων. τοιαύτη γὰρ 
ἡ τοῦ ἀϊδου κυνῆ, ἡ Περσεὺς χρη- 
σάμενος τὴν Τοργόνα ἐδειροτόμη- 
σεν. ΕἸ. γ᾽οΐοΥ. ἀορασίαν πος ργο- 
ΨΘΕΥΡΙΟ βρη Πανὶ πιοπϑὶ οἰΐαηι ΒΘ. 
ϑ5ϑοιυπ πη) ὅσ Πο]. ῬΙηἀδΥὶ δα Ν 6. 
10, 6. δὲ Ἐπιυὶρι ας Οὐ. 450... χαΐ 
φυΐάεμι 5680]. 5ῖο: τίνα σκότον 
λάβω προσώπῳ: ποίαν ἴάϊδος 
κυνέην καὶ ποῖον “νέφος προβάλω- 
μαι, ἵνα μὴ ὁρῶμαι ὑπὸ τοῦ γέ- 
θοντος; 5θηϊθη ϑηι ΠᾶτΟ 6ε88 αἷ- 
Οἷἐ νἱγ ἀοοίμϑ: ρὲ πιθ ἐΐσεξ ἰξα ἐδ 
Σπινοίναδ ρμαητχιΐδ, μὲ τιθο νἱα οὶ Ρο5- 
518; μὲ Ἠίογοπινπιὶ  αοίεδ ῥσγας ρὲ- 
{δ υἱάογὶ σιοὸπ ροΐεϑέ-. .γ.0 8 ποὺ 
Ῥγονθυρίο σοῃβι!θηάιι5 ϑοποίτζιβ 
δὰ ΖεθΟΡ. 1, 41. ΗδΘΥ ΟΠ οοα, 
γεπρίμβ: δος κυνέη" τῆς ὀαϊς 

ἀϑαάνατόν τι ,“έφος; δὲ υϑιίσαδ. 
βουθοηάτπι: ἴΆ. κι" (ἀπὸ) τῆς ὁ. 
(ὀρϑῆς 5611.) ἴΖϊς " ἀύρατόν [1π|ὸ 
ἀϑέατον. Βοίλ.) τι νέφος.“ ἘπΠποὶί. 
οἵ. ΑρΡοΟ]]ΟΟΥΣ ᾿πἴοΥρρ. δα ζ, 9, 1. 
51 1116 οἰϊαπλ 411886 σϑηΐεβ Πηχο- 
γαπῦ: Θα]ι15 ΘΘΠΘΥΙ5 δϑὲ ατθ6 ἐαττι- 
ζαρρο βῖνθ σπιθροίξαρρε,; ἴῃ ΟοΥπι8- 
ὩΟΥΤΠ ΘΔ. 1115 ΟΥ̓ ΠΉ 1015, σ ]αΐ 
ΝΙΡ μη ρ. 8599., ΗΕ] θὴρ: ΤῊ, 2. 
Β]. 88, ἃ. (ν146 126. Διδοίατιροπ 
Τιφὰ ποταμδρορόθετι ἀμτελ, Βὶ Η. 
τοῦ ον Παροτιγ ΒΟΥ πα 1807.. Ῥ. 
581. 5641.}. οὐ φβίθσιιβ 1116, 561 
τ τα, Οα]5 πιθηο ΠῚ 1π Μίοη- 
δοϊογιιι ἔδρα !β: ἀ6 πὲ ΤΥ 
᾿δθο σϑέεσε Βθῃ)αηιη. ΒΘΥΡΊΠΔΠ ἢ. 
(ὐὐοπιαάτξοῖε δεγείζεγθίοζε πτεξοσ' εἶἰθτι 
Καἰϊπιίϊκειι ἐπ ἄεπὶ ϑαΐτοη 1802, οἱ 
8. 1. ΤΗ. 5. 267.) : Ὁ. 1656 Μάϊ 
μΒαῦ 616 Εἰρθηβομαῖς, αἀδ855. ὑγ 
516 αιιΐεοί τι, τνϑθυ νοὸὰ Ζαπρᾶγι 
(σιΐει (θ βιθυ ἢ), ποῖ ΝΘ μβοῆ θη, 
ῃοοῖ 1πολαάξιστ (θῦβθη Οεὶ- 
δἐΘΥῺ})» 8656 νη ννοσάθη Καπη.“ 

99. δριμύν τινὰ καὶ πανοῦργον 
παραδεδώκασιν, οἱ ποιηταὶ τὸν Σί- 
συφον. διὰ μιᾶς λέξεως παρ᾽ Ὁμή- 
ρου δεδιδαγμένοι" Σίσυφος; ὃς 
κέρδεστος ἐπιχϑονίων γέ- 
νετ᾽ ἀνδρῶν. 8. πηθπιοΥ ον μαθα 
ϑ.: 81 ἘΓΟεο τς 11. .6; 158:: 
ἔνϑα δὲ Σίσυφος ἔσκεν, ὃ 
πέρδιστος γένετ᾽ ἀνδρῶν. 

959. ὦ ϑ1α. ἴῃ Σίσυφος; ἩΪΘῚ 
χαοαὰ παρϑὲ ἀγὼν, Ῥούϑοιι. ἴῃ δϑη- 
βιχα αι !]οης ΒΥ, Ρ. 65., Βομηῖ]. 
ΔΙ] 6416. ῬΘΥΡΘΥΆ ΠῚ οοαα, Ατὐἱβίο- 
ΡΒδμοὶ, ὡς σἈ. ἂν ἀγών. ---- σπῆ- 
ψεν. ἤγουν πρόφασιν. 51. Ν]οΐοΥ. 
Ἰαιᾶαὶ ἀθ ποὺ ργόονϑύρίο Κ. 1,60- 
Ῥαγάμπι Ἐπιοπᾶ, 18, 7. ΕΠΠπ18]. : 
-- σκῆψις ε5ὲ ρῬυδϑίοχζαβ βῖνα ὃχ- 
Οἰιξα ]ο, ατἃ ὈὐοΘΡϑηΐαν 1 7.5 οἱ- 
ταῖϊ. 4πὸ τΐητι5 86 αἰθηι 56 δἰ βίθ- 
γθηΐ, Νοβίου Εσο]65, 1097. -ἀλλ᾽ 
ἕμπορος εἶναι σκήψομαι. Κλάων 
γε σύ. ῬΙαὶ. ΘΟά. (ϑ00.). ἀλλ᾽ ἕμπο- 
ρος; Ναὶ, σκήπτομαί γ᾽, ὅταν τύ- 



ΑΧΑΡΝΗῊΗΣ,. 

8607. ὥρα ᾽στὶν ἤδη καρτερὸν ψυχὴν λαβεῖν, 
καί μοι βαδιστὲ ἐστὶν ὡς Εὐριπίδην. 
παῖ, παῖ 

ΚΗ. 

»]. 

τίς οὗτος; 

ἔνδον ἔστ᾽ Εὐριπίδης; 
ΚΗ͂. κοὐκ ἔνδον, ἔνδον τ᾽ ἐστὶν, εἰ γνώμην ἔχεις. 
21. πῶς ἔνδον, εἶτ᾽ οὐχ ἔνδον; 

᾿ἜΊΗΙ, 

96ὅ 

ὀρϑῶς, ὦ γέρον. 
ὁ νοῦς μὲν, ἔξω ξυλλέγων ἐπύλλια, 

οὐκ ἔνδον" αὐτὸς δ᾽ ἔνδον ἀναβάδην ποιεῖ 

γώ. 501]. πηθυοαίιγαθ σϑιιϑα 5101 Π8- 
νΊσ8ὴ ἀπ} 6558 δ᾽ πη ] δὴ Ππ]1ι8- 
τηοαϊ Ποπιΐηθς. ῬοΟ]]χ 8, 81. οἱ 
γὰρ φυγοδικοῦντες ἐσκήπτοντο εἰς 
Σκῦρον ἢ εἰς Λῆμνον ἀποδημεῖν. 
ῬΠιγτα ἀαθπμὶ Ηδβυοῖ. ἴῃ Ἴμβριος 
οἱ δἤ115 1πίϑυρρ." ἰπιο]. 

860. Βαν. ὦ. ᾽στὲν ἄρα μοι κ. 
φ. λ. ἘΠ115]. ἴῃ Μπ5. οὐἱὲ, Οδηίαρστ. 
6. Ρ. 803. 5Ξεαιι., ἀμρ] οἱ μοι οἵ- 
ἔβηβιιβ, τὸ ν]αθίυγ : ὦ. στὶν ρα 
γμ. ψ. λ. Ξϑα διῖΐθ ἴῃ δᾶ, μη]ι5 ἴα- 
Ὀι]αα γθοθρία Ἰθοῖΐο, αιι8ὴ Βαρ δὲ 
οἴϊαπι ϑυϊάας ν. Σίσυφος, τραγι- 
κωτέρα οἱ νῖξα οΥδαῖ, σοριίβϑητὶ ἴοΥ- 
ἔαββθ οἵ ΒΘ. 4ἀ(6 νϑύϑβιι 1}10 οὃχ 
Ἑλιυ]ρί αἷς Τοίθρηο ὥρα σε ϑυμοῦ 
κρείσσονα γνώμην ἔχειν. οἱ 4556 η- 
ὑἱοΥ, 

861. μεταβολὴ γέγονεν ὡς ἐπὶ 
τὴν οἰκίαν Εὐριπίδου. βαδιστέα 
δὲ ἀντὶ τοῦ βαδιστέον εἴα. 8. ἀ6 
μοῦ οἵ. ϑορὶι. Απεὶρ. 638., Επτίρ. 
Ἰρμΐδ. Τ' ᾽699., Ηδγο. ἔτ. δ47., 
ἹΜαιῖῖ. ρου. δύ. ὃ. 443, 1. 

862. τίς οὗτος; τοῦ Δικαιο- 
πόλιδος κρούσαντος τὴν ϑύραν Κη- 
φισοφῶν ὑπακούει. 8. Υἱαΐοι]6 ΞοΥ- 
νἱ Ῥᾶγιεβ Οἰβϑρῃοηὶ {ὙΠ 1Γ Αὐἱϑε. 
ἴπ πδὸ ξάβθιι]8, εἴοιιξ ἄθασο ἴπ Β- 
Ὧ15 3 ΠΟ 4τι0 ΥΕνΕΓΆ 56Υντι5 ἔπους 
νἱγ 1116, ἀποπὶ ἰδηιιϑηι ἑταῖρον 
καὶ ἐπιτήδειον ΔἸ]οαιίιν ρεγϑο-- 
πδίτι5 ΕΠιΥΙρί 65 Ερίβι 914 5., οἵἱ-- 
7 5αιι6 Τρ ξιιπὶ πογηθη ᾿Αττικώτατον 
80 εα οοπαϊιΐομθ δρυμοὶ, υἵ 
τηοπτῖξ ΕἼΠ15]1. {πᾶγθ ποῖ ογαΐ, 
αποα Ρϑύβοπα (δρῃἰβσρμοηι5 46- 
Ἰορία Θεράποντος δὶς οἱ 5Θαιθηΐ- 
Βὰ5 6715 γεσβῖβ ρυϑββουίθοχεῖ υἱῦ 
ἀοοίιι5. 

968. ἴϊὰ ΄η4. Ξοοπηᾶππι ἈΠ οὶ- 
βῖσ. Οοπϊοοῖ, Ρ. ΥἹ. ργαβξαὶ,, 164- 
46 οὐ)αδνβ οὐαὶ ν]άθυθ., στη ἴπ 
Ῥαν. Ἰοσουθῖασ κοὐκ ἔνδον, ἔνδον 
ἐστὶν, ποπ οὐκ ἔνδον εἰα., πὲ νὰ]- 
5ο. 8.: οὐκ ἔνδον. οἰκείως ἐξο- 
μοιοῖ τὸν οἰκέτην τῷ δεσπότῃ. διὰ 
ὃὲ τοῦ δοκοῦντος ἐπαίνου ἴῃ οτα- 
ἐΐϊοηθ ᾿ιΙοαθορο ας 867, 5641.) 
διαβάλλει τὸν Εὐριπίδην, ὅτι δει- 
νοὺς ἐπιδείκνυσι τοὺς δούλους καὶ 
ἐν ταῖς τραγῳδίαις. (οἵ. δῃποῖ, 84 
865.) τὸ δὲ εἰ γνώμην. ἔχεις 
ἀντὶ τοῦ εἰ φρύνιμος εἶ καὶ συνε- 
τύς. 

865. βεᾷα. σκώπτει πάλιν τὸν 
Εὐριπίδην διὰ τὸ ἐν τοῖς λόγοις 
εἶναι συλλογιστικὸν) καὶ οὗ ἂν λέ- 
γη τὸ ἐναντίον πάλιν κατασκευά- 
ζοντα,; οἷον, ἢ γλῶσσ᾽ ομω- 
μοχ᾽, ἡ δὲ φρὴν ἀνώμοτο ς3 
(Επτῖρ. ΗἸΡΡοΙ, 576.) οἷον. αὐτὸς 
μὲν ἔνδον ἐστὶν, ὁ δὲ νοῦς αὐτοῦ. 
συλλογίξεται τῶν ξξω τι καὶ μετεω- 
ρίξεται. -- ἐπύλλια δὲ ἐαμβεῖα. 
(εἴ. Βι4η. 893, Ρδο. 521.) --- - τὸ δὲ 
ἀναβάδην ἐπὶ ὑψηλοῦ τύπου 
καϑήμενος. (Τοιρ. δὰ ϑιιίάδῃι 1. 

. 41.: ἀναβάδην ἀναπαύεσϑαι 
[ΡΙαΐ, 1119.1 δδὺ τη δωροτίογὶ ραγὲδ 
αφαίωτπ τεφμίθϑοθῖθ. ὐὶ ρϑιιρθοῦ- 
ΟἾΠ] αἰααθ πη ΠΠπΊ886. βου 5 Ποιιὶ- 
165. αὐ Ρ] ΤΊ Ππτῖπ,) ἀοσοθϑηΐ, π0- 
βίσαῖθα ἔ - 5αἰγ5. ΕἸτη51.) --- οἔ, 

877. Βε. δὰ 863.: ., ΕξΞὲ ὀξύμωρον. 
- τάδε δυίθηι ΌΥΡΙ ειπ, αι 
5Θ86ρ6 114 ἤρδιιγα υὐταγ; αν, συ. 
ἢπ Ηἱρρ. 988. ἐσωφρόνησεν, οὐκ 
ἔχουσα σωφρονεῖν, ἴῃ ῬΏοαΩ. 947, 
πέποιϑα μέντοι μητρὶ, κοὐ πέποιϑ᾽ 
ἅμα, ἴῃ ΤρὨ]16. δ νὰ φεύγω τρό- 

᾿} 



δῷ 4 ΕΣ ΘΟ ΦΧ ΝΟΥΣ ΞΝ 

τραγῳδίαν. 
21. ὦ τρισμακάρ Εὐριπίδη, 

ὅϑ᾽ ὁ δοῦλος οὑτωσὶ σαφῶς ὑποκρίνεται ! 
ἐχκάλεσον αὐτόν. 

ΚΗ. ἀλλ ἀδύνατον. 
21. ἀλλ᾽ ὅμως" 

8700 οὐ γὰρ ὧν ἀπέλϑοιμ᾽, ἀλλὰ κόψω τὴν ϑύραν. 
Εὐριπίδη, Εὐριπίδιον, "Ὁ: 

ὑπάκουσον, εἴπερ πώποτ᾽ ἀνθρώπων τινί: 1. (ἰν. 
Δικαιόπολις καλεῖ σε Χολλίδης ἐγώ. 

ΕΥ̓. ἀλλ᾽ οὐ σχολή. 1. 
8751. ἀλλ᾿ ἐκκυκλήϑητ᾽. 

πον γε δή τιν᾽ οὐχ ἑκὼν. ἑκῶν, ἴα νῦν ἄπιστα πίσϑ᾽ ἡγώμεθα, Τὰ δ᾽ 
ἘΠῚ}: 187: τεϑνᾶσι, κού τεϑνᾶσι, ὄντα πίστ᾽ ἄπιστα. 411. πῶς; οὐ 
1. ΑἸοσϑί, 501. ἔστιν τε, κου ἔτ᾽ 
ἐστὶν, ἸρΙάοια 185. καὶ ξῶσαν εἰ- 
πεῖν παὶ θανοῦσαν ἔστι σοι.“ πος 
Ἰοοο ἰάθη ρτοξεσὶ ΕπΥρΡ. το, 919. 
οἴκοι δὲ τὸν νοῦν ἔσχον, ἐνθάδ᾽ 
οὔσα που. «οἴ. ΒιδΔη. 1370. 56ᾳιι. 

867. τρυγῳδίαν οαὰ. εἰ 5. αἸΞεΥῦ- 
ἐδ. ρσόβαμΐα Βεϑμηί!. δὰ ῬΊδ]αΥ. Ρ. 
297. (817. 64. Τ΄ρ5.) τραγῳδίας 
814. ἴω ἀναβάδην εἱ αὐτός. ,τραγ- 
ῳδίαν Α. Β. Ὁ. δια, 1ῃὼ ἀναβά- 
δὴν εὐ οὐκ ἔνδον, Βγ, (ΕἸ1π18], 
Ὠ1η4.) ΠΕ πιο. Βιθοῖθ ΒΥ. : 9 ΝΠ] πα 
μῖσος οπὶ ΒΘη1]16)]0, 8] 41 ΨνΕΥΘ 
βἰαϊπθηΐθ, ἰγδροθάϊαι. Πα τ ΘΠ 
τρυγῳδίαν ἀρρεἰ]αἴαπι ξιιΐξεθ, φιιδθ- 
Υϑη αι ΘΟΙΠΙΘ δδί, θη ιι8}1 5] 
Οοιμηΐοιια ἱπηπούθ νϑ]ϊθὲ, Επγρὶ- 
ἀϊς ἀγαπιαΐα 181] ἰγασίοϑθ Π18]6- 
βἴδὶῖς ΆΡΕΥΘ οὖ ρῖὸ σομιοθα]β 
Βαρθεπ δα θξεθ. εἶς Ἰοοῖις ῬΘΥΞΟΠ 86, 
οὐ ὑτθαϊίαγ, ΟδρΕΪσορ πομτϊ, Επ- 
Υ]ρΙα 15 Ἐπ τ0 ([πι}}181])ς, ΤᾺ] 1 Π1Θ 
σομνθηῖ." -- τρισμ. Εὐδ. Ηοπι,, 
χησηθηΐθ 8.:, τρισμάκαρες “Ζίαναοί. 
οουΐγα Ρ]ιῖ. 856.: οἴμοι κακοδαέ- 
μων, ὡς ἀπόλωλα δείλαιος), Καί 
τρισκαποδαίμων,. εἴο. 

868. σαφώς, ρίαπο-. αἰϊμοίάο. 
1τὰ 58η6 ΟΥ̓ΔΙΙΟΠ 6 Πὶ 5118] ἜΧΡ]ἴσα- 
νἱὶ ΟΘρΒΙβορθοη; πὸ ἴϑπιει ἴτῸ- 
χα οαγοὶ τὸ σαφῶς, 568 681 ἰγτὴ- 
ἀδητῖ5. ρΡυξίάατα ᾿πϊογάϊπι δἔζιιθ 
ΤΠ 6] Θϑϑπίθηι Ρογβρι ουϊξαιθ πα Ἐμυὶ- 
ΠΝ Βδη. 1870. ΕΥ̓. ὅταν τὰ 

μανθάνω. ἀμαϑέστερόν πως 
εἰπὲ καὶ σαφέστερον. ὙΒΥΡΙΘῈΣ 
παρὰ τὴν παροιμίαν σαφέστε- 
ρὖν μοι κἀμαϑέστερον φρά- 
σον. ἤδθα γσδϑριυΐαηεξϊ τἱΠ1 1 π||1}15 
νἶβα δϑδὲ ἃ Μίαδυξίδησο 1π δῃηποξϑὶῖβ 
δα ϑ.ΡΡΙ, Επτὶρ. 699. ρτοροβίΐβ εὲ 
να 5σοὸ Ρτοραΐα δηιθπάδιο σοφῶς, 
εἰβὶ αρραύϑὶ π8ᾶ5 νοὺθβ ἔβοι!θ ρου- 
ΤΠ ΑΥῚ ἸηΐοΥ 856 ροἐμἶ556 8 ρτα- 
Ὑ115.,. υἱὐ ἀποπαξ ΒΥ, δὰ Εἰ. 169. 
- ,,-- ἀπεκρίνατο νι]σο. ὑποκρέ- 
γεται Ῥιᾶὰν., αιποά νϑύὰπὶ νἱαθέατ. 
-- ὑποκρίνεσθαι 7. ἐπέεγρτεέαγὲ 16-- 
δίϊαν τη αβρ. 59..9 Ἐπποί. 

571. ἐρωτιπὰς μιμεῖται φωνάς. 
οἱ γὰρ ἐρῶντες εἰώϑασι, τοὺς ἐρω- 

μένους [ἐρωτικῶς] δι’ ὑποκοριστι- 
κῶν καλεῖν. 8. ΒΙΠΆΠΙΈΘΥ.; ΕΥγ6} 2 1-}}} 1ὶ 
Βε,, ΝΡ. 854. ὦ Σώκρατες. ὥ 
ΖΣωκρατίδιον. οἵ. 442. 

812. εἴπερ --- τινί. να, ἈΓΑ 
δύ. δύ. ὃ. 608, 4. 

8735. Χολλ. δῆμος τῆς ἡϊγηΐδος - 
φυλῆς. --- 8. οἔ. διποῖ. δα 84. 46 
τΐγϑαιθ βδουϊρίπσα, Χολλεῖδαιε. 6ξ 
Χολλίδαι, 1)1π4. σομξευσὶ 7πθδὲ 
ΤΑσν]οσ. οἱ ΜΙΔΥΕ], δᾶ Τιγϑὶαπι 
Ρ. 481. 

875. ἀλλ᾽ ἐκ. εἶ μὴ σγολὴν ἕ- 
χεις κατελθεῖν. ἀλλ᾽ ἐκκυκλήϑητι, 
τουτέστι συστράφητι. ἐκκύχλημα δὲ 
λέγεται μηχάνημα ξύλινον τροχοὺς 
ἔχον, ὕπερ περιστρεφόμενον τὰ 
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380 ἐσθῆτ᾽ ἐλεινήν; 

ΑΧΑΡΝΗΣ,. δὃ 

ἀλλ ἀδύνατον. 

ἀλλ ὅμως. ἷ. ἰτ, 
ἀλλ ἐκκυκλήσομαι" καταβαίνειν δ᾽ οὐ σχολή. 

ι 

τί λέλακαρ; 
ἀναβάδην ποιεῖς, 

ων , 9 γ " 4 -" 

ξὸν χαταβάδην; οὐκ ἐτὸς χωλοὺς ποιεῖς. 

τὰρ τί τὰ ῥάκι ἔκ τραγῳδίας ἔχεις, 
οὐκ ἐτὸς πτωχοὺς ποιεῖς. 

ἀλλ ἀντιβολῶ πρὸς τῶν γονάτων σ᾽, Εὐριπίδη, 
΄ ο»᾿ ’ - -" ΐο 

. δός μοι ῥάκιόν τι τοῦ παλαιοῦ δράματος. 
δεῖ γάρ μὲ λέξαι τῷ Χορῷ ῥῆσιν μακράν" 

[χὰ ’ “ἽἌἌ - ᾿- 

αὕτη δὲ ϑάνατον, ἣν κακῶς λέξω, φέρει. 

δοκοῦντα ἔνδον ὡς ἐν οἰκίᾳ δια- 
πράττεσθαι. καὶ τοῖς ἔξω ἐδείκνυε, 
λέγω δὴ τοῖς ὁ)εαταῖς. βούλεται δὲ 
εἰπεῖν ὅτι κἂν φανερὸς γενοῦ. διὸ 
ἐπήνεγκεν ἀλλ᾽ ἐκχυκλήσομαι" 
καταβαίνειν δ᾽ οὐ σχολῇ. 8. 
Ἰαπάδὶ ρταρίουθρα Κ. ἀβ ᾿δὸ ταϑ- 
ομΐηα {πο ϑῖγϑ]1 817, γν. ἐγκυκλή- 
ἅγητι οἱ ἔκκυκλ.γ ῬΟ]]μο, 4, 198, 6" 
Δ0 56 δῃῃοῖ, δῇ ΤΉΘΒΠ,, 109. 
Ως. Ρειϊα τηθίαρῃοτα εχο βιρῇ 
Ἄληχεν εἰς τὴν οἰκίαν Υεβρ. 1475. 
πῃ ὙΠοβ. 96., 965., ἐκκυκλεῖται 
οἱ εἰσκυκλεῖται Ἄραιμο, τα πο μξ 
Κι,“ ΕΞἰππιοί. 

577. λέλακας. ἀντὶ τοῦ κέχρα- 
γας. --- τραγικὴ δὲ ἡ λέξις. 8. οἔ. 
ῬΙμ!. 89. -- ἀναβάδη ν. οἵ. 866. 
σομ γαυ τ 5] η] Πα χαταβάδην 
δοαφασηΐθ νούϑιι, -- ποιεῖς; Ροῦ- 
ἴΑΥ]5. οἴ, ὍΔ. 790,, 1029. 

978. ἐξόν. δυνατοῦ ὄντος. 5], 
Ψ]οίον. --- οὐχ ἐτὸς χ. π. Ἐδοο- 
ἴε: αυαδὶ Ῥγορίεσθα υλλ]τὶ β᾽ηΐ 
οἰααϊ πὶ Ἐλαγ]ρί αἷς Ἐγθροθα]ίς, 
«ἴα ΘΧ 5Ἐ]1η}1 ]οοο, ΠΡῚ βου, 
εἐθ]αρϑὶ οσιις ἔγοροϑυίηϊ. Ιῃ Ῥαοθ 
146. τὰ 1]}πλγη, αι] ΒΡ ΘΓ τη δ  ΐλᾶ 
7η ΠΟΘ] ιπ εϑβὲ γο]αίασιιβ, αἸοΙϊοΓ: 
ἐκεῖνο τήᾳει, μὴ σφαλεὶς 
καταῤῥυῇς᾽ ντεῦϑεν, εἶτα 
χωλὸς ὧν Εὐριπίδῃ “4όγον 
ξροαοχῆο καὶ τραγῳδία γέ- 

. Βε, οὐκ ἐτὸς, ποι ἐδπιθγθ. 
τ Ριαξ. 1162. χωλοὺς, νοϊαῖϊ 

ῬΗΠοοΐθῖαπι, ΤΈΙΘΡπτπι, ΒΘ] ]6σο- 
ῬΒομέοπ,, οἵ, Βι8η. 799, 

579. οὕτως αὐτὸν ἐσκευοποίησεν 
ἐν ϑαπίοις καϑεζόμενον καὶ ποιοῦν- 
τα τὰς τραγφδίας. κωμφδεῖ οὖν 
αὐτὸν ὡς πτωχοὺς καὶ ταπεινοὺς 
εἰσάγοντα τοὺς ἥρωας. 8. ἱπιο τι 
ἸΡϑιιη ΤΉ ΘῊ 1011}. {αὶ ποι τϊβὶ 
Ῥᾶπηϊβ. ΘΟΟρΟΥΪ6. ΠΟΥΌδ85 ἰγασοα- 
ΑἸἰαγιιπι βιιαυ απ ΡΟδϑίξ. --- ῬΕυρθ- 
Υϑὴὶ ΠΟΥῚ δἰΐαπι πος νεῦϑι χωλοὺς, 
«π04 ξα]ς 6556 νοὶ οχ 50 Π 0110 
1η 6] Πσ]έισ, ποθ ἔδίθ ς Βθηῖε- 
}1πὶ 8] 5410 νἱχοβ ἀοοΐοβ, 4ἀ8 ζΧ6 
οἵ, Ἀδηδύππ 1]. 1, δα 378. 

9381. Ἰογΐαββε πος ἀεάοταῖ Αὐἱϑὲ.ς : 
ἀλλ ἀ. πρός σε γονάτων, Εὐρ. 
νά Μαΐῃ, συ. συ, ὃ. 465, 8. 

982. τοῦ παλαιοῦ δρ. τδέϊμ5) 
ψ6] αἡίομ 5, ἐπε: αγατπαΐί5. να 8 
ΜΜαΐεη. ου. δ. 966., Βεϊοῖσ. 
Οοηθοῖ, ἴῃ ἄκος Ρ. 1} Εδτ- 
Τη8ηη. δα Ψίσου, αηποῖ. 99, Τ 616- 
Ραμ εἰ στ Ποατῖ Ῥαϊαὶ 8, --- οἵ, 
ΒΒ. δᾶ 888. 

989, ῥῆσιν μακρ ἄν, τὸ μα- 
κρὸὺν (μακρὰν) οὐκ ἀργῶς αὖ- 
τῷ λέλεκται, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ χαὶ τοὺς 
ἀγγέλους καὶ τοὺς προλόγους μα- 
προλογοῦντας εἰσάγει Εὐριπίδ., 
πρὸς αὐτὸν ὁ λόγος ἀπατείνεται. 

᾿884. ααΐα οϑὲ ρεγογαΐισιιβ ὑπὲρ 
ἐπιξήνου. οἷ. 292. (396,) Βε. 
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885 ΕΥ̓τὰ ποῖα τρύχῃη; μῶν ἐν οἷς Οἰνεὺς ὁδὶ 
ὁ δύσποτμος γεραιὸς 

41. οὐκ Οἰνέως ἦν, ἀλλ 

2 , ἥ 

ἡγωνίξετο: 

ἐν ἀσϑλιωτέρου. 
ΕΥ̓͂. τὰ τοῦ τυφλοῦ Φοίνικος; 
21. οὐ (Φοίνικος, οὔκ, 

ἀλλ᾽ ἕτερος ἦν Φοίνικος ἀθλιώτερος. 
8590 ΕΥ̓͂, ποίας ποϑ᾽ ᾿ἀνὴρ λακίδας αἰτεῖται πέπλων; 

ἀλλ ἢ Φιλοχτήτου τὰ τοῦ πτωχοῦ λέγεις; 
21. οὔκ, ἀλλὰ τούτου πολὺ πολὺ πτωχιστέρου. 
ΕΥ͂. ἀλλ ἡ τὰ δυσπινὴ ϑέλεις πεπλώματα, 

ἃ Βελλεροφόντης εἴχ ὃ χωλὸς οὑτοσί; 
595 21. οὐ Βελλεροφόντης, ἀλλὰ κἀκεῖνος μὲν ἦν 

χωλὸς, προσαιτῶν, στωμύλος, δεινὸς λέγειν. 
ΕὙ΄. οἶδ᾽ ἄνδρα, υσὸν Τήλεφον. 
41. ναὶ, Τήλεφον. 

τούτου δὸς, ἀντιβολῶ σε, μοὶ τὰ σπάργανα. 
ΕΥ̓͂. ὦ παῖ, δὸς αὐτῷ Τηλέφου ῥακώματα᾽" 

400 κεῖται δ᾽ ἄνωϑεν τῶν Θυεστείων δακῶν, 

885. γέγραπται τῷ Εὐριπίδῃ δρᾶ- 
μα Οἰεῦς. μετὰ “δὲ τὸν ϑάνατον 
Τυδέως καὶ ἐπιστράτευσιν “ιομή- 
δους κατὰ Θηβαίων ἀφῃφρέϑη τὴν 
βασιλείαν Οἰνεὺς ὑπὸ τῶν ᾿Ζγφρίου 
παίδων, γχαὶ περιήει ταπεινὸς, ἄ- 
χριες οὐ ἐπανελθὼν “Πιομήδης" ἄγρι- 
ον μὲν ἀνεῖλε, τὴν βασιλείαν δὲ 
Οἰνεῖ παρέδωκε. (ά8 ΑΡο]]οποΥ. 
1, 7. 5648, εἷς.) τρύχη δὲ τὰ ῥά- 
πῇ τραγικῶς. 85. ὁ δὲ δεικτικῶς: 
"Ο5ῖγαῦ ΘηΪηι οὐπαίπσι Οὐ ΘΠηδ). 
οἵς 994. ἜΥΙρΡ. , ποηθηῖθ Βε.; ΕἸ. 
455. ἐγὼ δὲ τρύχει τῷδ᾽ ἐμῶν πέ- 
πλων κύρας “ακρύοισι τέγξας ἐξο- 
μόρξασϑαι ἁέλω. 

8587. ἀϑ᾽.1λ. νά. δηποίῖ, δὰ 889. 
888, οὐκ 'Βτ. οἵα. οἵ. δ0. 8.: 

Φοίνικα λέγει τὸν ᾿Φμύντορος. (ν148 
Ἀρο!]]οᾶ. 8, 12.. Ηγβίμ. ἔα}. 157. 
610.) λακίδας ̓ δὲ (390.) τὰ διεῤ- 
δωγότα ἱμάτια. 8. Βα. δα 582.: 
ΟΡεξθσνᾶ ἙΥ̓ΩΟΏΥΙΊΔ : 400. ῥάκη. 
879. δάκια, 8599. ῥακώματα, 3890. 
λακίδες πέπλων, 398. δυσπινῆ πε- 
πλώματα, 8385. τρύχη, 398, σπάρ- 
γανα. 

889, ἀϑλειώτερος, πιίδεογίοτ. 
58α ροίδϑὲ δἰϊαπὶ 6556 Ρ67ον. Θ8π1- 
46 Δηιἰσιυϊξαι 6 πὶ αιιϑθϑῖν 1556 ν]- 
αἀοῖπν (ομήοιιβ. 

390. λα κ. πέπλων. ΑΘΘΘΉΥ ΠΣ 
ΟΒο. 95. λινοφϑόροι δ᾽ ὕφασμά- 
τῶν λακίδες, Ἐμτρ. Ττοδα. 485. 
τρυχηρὰ πέπλων λαπίσματα, εἴ 
116 6πὶ 987. πέπλων ἐρείπια. .Βε. 

9591. Φιλ. εἰσήγαγε γὰρ τὸν Φι- 
λοκτήτην ἐν τῷ “ήμνῳ πενόμενον. 
8. ἐχίαπε Επτίρίἀθαθ ἔ146 ἔγα- 
δηΊΘη 8, 

999, τὰ δυσπινῆ. τὰ ἐῤῥυπω- 
μένα, τὰ δυπαρά. πῖνος γὰρ ὃ ῥύ- 
πος. εἰ σή γα γ " γὰρ καὶ τοῦτον κα- 
ταβληϑέ ντὰ ἐκ Πηγάσου, καὶ ἐῤ- 
ῥυπωμένα ἱμάτια ἔχοντα. --- 8. 

898. σπάργανα ἱτηρτορτίο ἀϊσαπη- 
ἴὰΥ ΡΆ ΠΟ 688 νϑϑίθβ ΤΈΙΘΡΗΙ, να 8 
Ἰοχῖοβ ἢ ν. 

400. τῶν Θυξεστ. ὃ. ἤτοι τὰ 
τῶν Κρησσῶν, ἢ αὐτοῦ τοῦ Θυ- 
ἕστου. 8. οὐ Ογθεβδαύιπ οὲ ΤΉγο- 
δἴαθ, ξαβρμ]ασι ἘΜΙΥΡ1α15,) 58- 
ῬθΥβιιπῖ ἔγασηιθηΐα,, 188 ΠΟἸ]6 51: 
Μαβρύανῖμ5. Οὔθϑβαθ Δρρε])αΐδαθ 
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μεταξὺ τῶν ᾿Ινοῦς. 
ἰδοὺ, τουτὶ λαβέ. 

41. ὦ Ζεῦ διύπτα καὶ κατόπτα πανταχῆ ! 
Βύριπίδη, ᾿πειδήπερ ἐχαρίσω ταδὶ, 
κἀκεῖνά μοι δὸς τἀκόλουϑα τῶν ῥακῶν, 
τὸ πιλίδιον περὶ τὴν κεφαλὴν τὸ Ὕυύσιον. 

δεῖ γάρ μὲ δόξαι πτωχὸν εἶναι τήμερον, 
5 ᾿ .“ " ’ ᾿ι ἃ , 

εἶναι μὲν, ὅσπερ εἰμὶ, φαίνεσθαι δὲ μὴ᾿ 
Ἵ ν “4 ἢ γι Ἵ 

τοὺς μὲν ϑεατὰς εἰδέναι μ᾽, ὃς εἴμ᾽ ἐγὼ, 
τοὺς δ᾽ αὖ χορευτὰς ἠλιϑίους παρεστάναι, 

410 ὅπως ἂν αὐτοὺς ῥηματίοις σκιμαλίσω. 
ΕΥ̓͂. δώσω πυχνῇ γὰρ λεπτὰ μηχανᾷ φρενί. 
211. εὐδαιμονοίης " 

6556 νἱαἀθηΐι νἱτοὸ ἀοοίϊςοῖπιο 8 
ΟἸοσο ἕδιπι για Ογθϑθαγαπι Αὔ- 
ΤΟΡΘ5, Αἴτοὶ πιτουὶβ τη οθοῖαθ, 

401. Ἰνοῦς, ΝΟΒΙ]15. ἔάθα1α Ετπὶ- 
Υἱρίαῖβ, 4π8η}0 ἴσο ΠΟϑίου Ομ Π16- 
τηογαὶ οδἰϊᾶπὶ 85ρΡ. 1404. νἱάε Ετ- 
χρ. Βροῖς. γο]. 2, Ρρ. 4560. 5644. 

402. ταῦτά φησιν, ἐπεὶ πολύ- 
τρητὰ ἦν τὰ ῥάκια, δι’ ὧν ἦν 
πάντα ἐπισκοπῆσαι, 8. 81 ἴϊαὰ Ρο- 
ὩδΔ5 ΘΟΟΘΗΪΙΠΊ, διιηΐ νΟΘΔΙΝῚ 8 
διόπτης εἰ κατύπτης, αἱ οοηϑβίσιισ 
τι οἴη Ζεῦ. 51 διιΐθηι Ροηᾶ- 
ἴὰχ 1ἢ δηΐθρθη! πα δοσθηζιιβ, 
διιηῦ ὩΟΙΜΙ Δ ΕΝΙ ΡΠ] ΧΆ] 65 πϑαϊχίαϑ 
ΒΘΏΘΥΪΒ ἃ δίοπτον εἰ κάτοπτον, εἴ 
510 Ἰῃιθ]]ρίτιν νὸχ ῥάκη, δυΐ εἰ- 
1115. δϑδῦ οὐὔρὸ αμρ]αχ βθῃϑι18 
εἴς. 336. πηαϊθ ροβδὶ 'ᾶθο ὑδρειἽι5 
ἴῃ ΠΡΓΙ5 ἸΘ σίτου νούβιι5 854.; 46 πη 
αὶ αἀξοτίροίε, ΡΓΕσΔΠ 115 6556 ρΡιι- 
ἴανς νοὺρα ὦ Ζεῦ --- πανταχῆ, 
Οὕπὶ 51ηὉ Δατνηϊγαη 15, 

403. ΠΡΥΪ ἀοργαναῖο ᾿πΠΊ6 ΥῸ 
ἔχαρ. μοι. οογίδιίηι νἱγὶ ἀοςοῖ ἀ6- 
Ἰονθυιμξ ΡΥοῃοῖπθη, «ποά οἱ ἴα- 
ΟἿ16. 1πιο]]ρίταγ,, οὐ μαρθίασ 86- 
4ιθπίθ νϑύβιι. 

405. τὸ ύσιον. ποπῖρο Τοὸ- 
ἸεΡΣ, 4ιιΐ ογὰὶ δυσός. (397.) Βό. 
τὸ πιλ., Ρἱϊδαπι τπθη αἰ σουτιηι 
ει ὁπ νἱὰ. ΘΟΒ ΠΟΙ ΔΟΥ Ιεχ. ΟΥ.Ὶ 
ἘΠ 
406. Ξο΄τι. οὗ δύο »: οὗτοι 

ἐκ Τηλέφου Εὐριπίδου. 8 
407. ὥσπερ νυϊρο. ὅσπερ ΒΓ.» 

Τηλέφῳ δ᾽ ἃ ᾽γὼ φρονῶ. 

οομβοπεϊθηῖθ διῖάα 1π εἶναι οἱ φαι- 
νόμενα. ΠΙπιοὶ. οἴ. ὭορΡτΥ. --- εἷ- 
ναι μὲν οἷο. ἀεγπαρίοῃ ἐπεξηγη- 
τικὸν, 46 τὸ αϊοίΐαμα δα ιδη. 
1864. ςοἕ. 1πΐτα 497. 
408. 5661, ἵν᾽ εἴπῃ τῶν μὲν ϑεα- 

τῶν τὸ εὐπαίδευτον, τῶν δὲ χο- 
ρευτῶν τὴν ἀμουσίαν. τοὺς δ᾽ 
αὖ χορ. καὶ διὰ τούτων τὸν Εύ- 
ριπίδην διασύρει, οὗτος γὰρ εἰσά- 
γει τοὺς χοροὺς. οὐ τὰ ἀκόλουθα 
φϑεγγομένους τῇ ὑποϑέσει; ἀλλ᾽ 
ἱστορίας τινὼς ἀπαγγέλλοντας. ὡς 
ἐν ταῖς Φοινίσσαις, οὔτε ἐωμπαϑῶς 
ἀντιλαμβανομένους τῶν ἀδικηϑέν- 
των, ἀλλὰ μεταξὺ ἀντιπίπτοντας. 
5. -- τοὺς μὲν -- ὥστε τοὺς 
μὲν εἴο, 

410. σπιεμ. ἐξουϑενίσω. ἢ χλευ- 
ἄσω. --- εἴρηται δὲ ἢ λέξις καὶ ἐν 
Εἰρήνῃ, (938. ἐλέγετο δὲ σπιμαλί- 
ζειν τὸ τῷ μικρῷ δακτύλῳ τῶν ὁρ- 
γίϑων ἀποπειρᾶσϑαι. εἰ ὠοτοκοῦ- 
σιν. 8, οἵ. ἃπποῖ, δα Ῥδοῖὶβ 1]. .], 
γψα]ς, χορευτὰς, Π. 6, ΔΟΠΑΥΏΘΗΒ85, 
δίμρίαο5 αὐἀβίαγθ, ποὺ 80116, 415 
δἷῖ, δὲ αἰ] του ΘΘΥΑΙΟΥ, τ 
605 βϑυῃιῃοι}}5 5115, [ΘΠ πα 
1ρ515 Ἰρηοῖΐ, οἰτιπάογα πα ]θυῖο- 
416 μαρθϑῦθ ροϑβ51 7 νϑὶαῦ ἘμΣΙρΊ-- 
(65. 

419. παρὰ τὰ ἐκ Τηλέφου Ἑύρι- 
πίδου" καλῶς ἔχοιμι" τηλέ- 
φῳ δ᾽ ἃ ᾽γὼ φρον ὦ. 8, ΑἸΠ6ῃ, 
5. Ρ. 186.: εὖ σοι γένοιτο" Τηλέ- 
φῳ δ᾽ ἃ ᾽γὼ νοῶ, απο ἰθπιθγθ 
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εὖ γ᾽, οἷον ἤδη δηματίων ἐμπίμπλαμαι ’ 
ἀτὰρ δέομαί γε πτωχικοῦ βακτηρίου. 

415 ΕΥ̓Οτουτὶ λαβὼν ἄπελϑε λαΐνων σταθμῶν. 
41. ὦ ϑύμ᾽, ὁρᾷς γὰρ ὡς ἀπωϑοῦμαι δόμων, 

πολλῶν δεόμενος σκευαρίων, νῦν δὴ γενοῦ 
γλίόχρος προσαιτῶν, λιπαρῶν τ΄. Εὐριπίδη, 
ὃός μοι σπυρίδιον διακεκαυμένον λύχνῳ. 

ΔΟΕΥ.τί δ᾽, ὦ τάλας, σὲ τοῦδ᾽ ἔχεν πλέκους χρέος; 
21. χρέος μὲν οὐδὲν, βούλομαι δ᾽ ὅμως λαβεῖν. 
ΕΥ̓. λυπηρὸς ἴσθ᾽ ὧν, κἀποχώρησον δόμων. 
21. φεῦ, 

εὐδαιμονοίης, ὥσπερ ἡ μήτηρ ποτέ! 
405 ΕΥ͂. ἄπελϑέ νύν μοι. 

21]. (ἢ, ἀλλά μοι δὸς ἕν μόνον 
κοτυλίσκιον, τὸ χεῖλος ἀποκεκρουσμένον. 

π ΟΥΙη6 πὶ τϑοθρὶν Βυ, σθϑίθσιτπ 
πος ν6} χιϊαάδπι 51π1116, γένοιτο 
δῖνθ εἴ, 1πτθ]Πρθη ἀπ. 1 Τηλέ- 
φῷ; οβἴαιιβ οὐδῖϊο ἰσοῃΐοα, αιιαβὶ 
ἀϊοαι ..» ΓΟΙΘΡτι5. διιΐθηι, ἴχαροθ- 
αἴα ἴα, Ῥογθϑδῖ,"" 

415. Δ ταν σταϑμῶν. αἱ- 
οἴππι ἰγαβίοαπι,, δ᾽ αιιϊάθηι Ελιτὶ- 
ῬΙα15. 11 [9}ῺΔ]0Υ4,. αυὶ πὐγϑηιαιι6 
γΟΟΘΠι 58 6ρ 115 μϑαγραΐ, 

418. γλίσχρος προ σαιτῶν, 
ἢ. 6. γλίσχρως, Ἰπδίαητου,, ροτγιῖ- 
ΠδΟΙΓΘΥ, ΡΙαἰδΥ ἢ ιι5. ἂρ. ϑο πη 6- 
χαιπι 1 ἸΘΧ, στον. γλίσχρος: Χρύο- 
ἱππὸς γλίσχρος ἐστὶν εὐρεσιλογῶν 
ἀπιϑάνως. ὙΝΙΟΙΔηα. : Λωτ ἀλλ δος 

αἀόϑοπν ἄμίξωρ ἜΠΑΣῚ δεξείθ,) δεὶ 
ἀγιπροπαά, ἠάπρο αϊοῖβ τρί οἶσθ 
Κίοεέθ απ! 

419. δ εα κ. λύχνῳ. ὅτι οἱ πρε- 
σβῦται διὰ τὸ μόλις βαδίξειν ἐν 
σπυρέδι κρύπτουσι τὸν λύχνον, 
ὥστε σώξειν τὸ πῦρ. 8. 

420. 11 Βομΐ], ἘΠΠ15]. οἴα. ΠΟΥ 
τάλας γε τοῦδ᾽ --, 8081, Κ. Βγ. 
ἔχεις. δι: πλέκους. τοῦ σπυρι-- 
δίου τοῦ πλέγματος. καὶ τοῦτο 
δὲ παρὰ τὰ ἕκ Τηλέφου Εὐριπί- 
δου" τί δ᾽, ὦ τάλας, σὺ τῷδε 
ΠΑΝ Ἤν αἵ ας μέλλεις; (ὕάϊοκ. 
Τϊαῖν, 1ὰ. Εἰιτὶρ. σοι ΐχα, Ρ. 910.: 

- πείϑ. ϑέλεις. τηδ]ῖπι: --- σοὶ 
τῷδε πείϑ-. μέλει ;) 

421. βουλ. δ᾽ ὅμως λαβεῖν. 
μιυμξ ἴται τὸν Εὐριπίδου χαρακτῆρα 
τῷ λόγῳ. 8. αιιαδὶ αἰΐθιια ἃ Ργο- 
Ῥοβίϊο ἱπημπλΐβ θα δ 5Έ6Ρ8 5ιι151}8- 
}1}115. 

494, ῥόγηθ εἰδὲ δἰὲ. μὲ οἴἑϊπ μὲ 
τπαϊγὶ ἐμαθ. εἰρωνικῶς, 4υΐϊα 1ηἢ- 
χτῖ86. σοπα] ον 5. ζιι1558 αἰσοαἴαν 
ἘΛιΥΙΡ αἰ ταί ού, 8.0: “σκώπτει αὖὐ- 
τὸν, ὡς λαχανόπωλιν ἔχοντα μητέ- 
ρα τὴν Κλειτώ. --- 

455, μὴ. ἀλλά. ἄταθ εὙ118Ρ086 
1 τη ΠΟΘ] Θβοιηΐ, τι ΊΏΒ682Ι. 
88., 476. εἴ ρβϑ5βίηι, 8;. 

456, χυλίσκιον νυϊσο. σοπδβθι- 
ιἰθηῖο Βιαν. κυλίκειον (510) 8. ΡχῸ 
νΔΥ]1ἃ Ἰβοιοηο. {π κυλίσπιον, 
δὲ ποτήριον. γράφεται δὲ κυλίκει-, 
ον.) κυλίκιον ϑιυιϊάαθ ἱπ ἀποχε- 
Ἀρουσμένον εὐ κύλιξ, κποτυλίσκιον 
Βυ. οχ Αὐπθηδθο ρΡ. 479, Β., φιιθπι 
ἀοσου1} Ἐμιδῖαι ἢ, ρᾶρ. 1989, 58. 
ἀποκεκρουμένον ΔΙΠοπδοὶ οοὐ. Ν6- 
πθίτι5., τη 8 ΡΥΪΠΑΙ οαϊΐογο5 ἔθοο- 
τατῦ ἀποκεκομμένον. ἀποκεχροῦυ- 
σμένον, τιῦ ντι]σο, Ειδίατη, οὐ οοά. 
Θρίϊοπιθβ 80. ϑοπννθ] μα βθσιιπι. 
Εἰηπιδί. 8.: - ἀποκεκρουσμέ- 
νον δὲ ἀποκεπλασμένον. 
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ΕΥ̓. φϑείρου λαβὼν τόδ᾽! ἴσθ᾽ ὀχληρὸς ὧν δόμοις. 

241. οὔπω μὰ 411᾿. οἶσθ᾽, οἵ᾽ αὐτὸς ἐργάξει κακά, 
ς » Φ, 2 3 ΄, ᾿ ’ 

αλλ, ὦ γλυκυτατ Εὐριπίδη, τουτὶ μόνον 

4802, δὃός μοι χυτρίδιον σφογγίῳ βεβυσμένον. 
ΕΥ̓͂. ἄνϑρωπ᾽, ἀφαιρήσει μὲ τὴν τραγῳδίαν. 

Ρω ᾿ ΄ 

ἂπελῶε ταυτηνὶ λαβών. 

41. ἀπέρχομαι. 
καί τοι τί δράσω; δεῖ γὰρ ἑνὸς, οὗ μὴ τυχὼν 

2 "“ . ᾽» τ᾿ , 2 2 κπνας 
ἀπόλωλ. ἄκουσον, ὦ γλυχύτατ Εὐριπίδη 

488 τουτὶ λαβὼν ἄπειμι, 
3 ΄ Ὧν ὃ 

κοῦ πρόδειμ ξτι. 

ἐς τὸ σπυρίδιον ἰσχνά μοι φυλλεῖα δός. 

407, φϑείρου, αὖὲ τη πιαΐαπε 
χοτι. οἵ, Ῥ]ιῦ. 594, 114 Βιᾶαν., πιθ- 
χΐο Ῥυοθδη θιι5 νἱχὶβ ἀοοίβ. σοε- 
ἰοχὶ ΠΥ φέρουν, Τιιπέ. ργυΐηχα δἰΐδηι 
φέρε, «ιοά π6 νϑύϑιιβ σζυϊάθηι 
Δαμλλ ε, -- ἔσ 9 ὁ. ὧν δ., δοίίο 
26 πιοίοδέμπε 6056 ἀφαϊδμδ. νἱὰθ 
ΡΠ, 958. ᾿ 

498, ἸΙΡΥΙ πιαῖα ᾿π θυρτ οἱ] 0118: 
οὔπω μὰ «“1᾿ οἵσϑ᾽, οἷ᾽ α. ἐ-. κι, 
αιοᾶ  11ἋὋ γϑαάϊαϊ! ΕὙ5ΟΒ]1ηιι5: 
Νοπάμπει 5018 9 Ρ6Γ ὕουεπι, φωΐαὰ ἐμ 
ἦρ86 ἀραδ. ππαΐξΐ, Ρ6}.5 οἰΐδῃι Βε.: 
Νοπάμπι βοὶδ ἐμὰ ργοΐδοίο, φμαπίο 
πιθ ἀαπιπο αἰτοὶα5, οἷο, Ἶ8πὶ οὔπω 
δα φϑείρου το]αίιπι σ'σηϊῆοαι οὔ- 
πω φϑαρήσομαι, οὔπω ἄπειμι, 
χιοτιάμπι ἀθγοῖς (4010), 564 ργδθ- 
ἴθσθα ἰθ ρϑῖδιηι δια, ξαη}118Υ]- 
ΤΟΥ διιΐθιη δα] οἷς οἶσθ᾽, ἃ α. ἐ, 
κακῶ, δοΐδ,) φιάγιειπι ἐμξσηιοτιξ τπαῖὲ 
3αοἴα5, πάπα ἰὰ 1ρ586 πιο] βῖι5 65- 
586 βοΐθαβ βρθοίδιουθιιβ : 7110 τη8-- 
815 [6 ΠΏ δϑαιηι 65 151 0506- 
16.) 851 ἴπ δοᾶθῃηὶ ρθοῦο. ἀοϊμαάβ 
Ρεγρῖῦ οἸΪ8 πὶ αἰΐααιιθ ΡΟσοοσθ.. 
. 480. ἢ ὅτε χύτραν φέρουσιν, ἐν 
Ὦ σπόγγος πεπληρωμένος μέλιτος; 
καὶ τιϑέασι τῷ στόματι τῶν παι- 
δίων, ὅπως σιωπήσωσι ζητοῦντες 
τροφὴν, ἢ ὅτι οἱ πένητες τὰ τρή- 
ματα τῆς χύτρας σφηνοῦσι τοῖς 
σπογγοιβ. ἢ τετρημένον ἁπανταχοῦ 
ὥσπερ οἱ σπύγγοι. καὶ τοῦτο δὲ 
ὑπερβολὴ πενίας, τὸ πεχρῆσϑαι 
τοῖς τετρημένοις. μιμεῖται δὲ Τή- 
λεφον. βεβυσμένον δὲ κεκλει- 
σμένον, ὃ, --α Οἴιαθ δα δχρ]οαιία- 

ἢ6ηῚ ἈΠ] Ἰοοΐ αἰξογιιην ν οἰξ. Οὐῖ- 
υἱοὶ, 1πβι]54. ταῃ] ν᾽ θη λιν Ρ]Θγα- 
ατι6 : 1ἃ βοϊτιπὶ 6Χ 115 νἹχ ΡτοΡᾶς- 
γ6 ροϑβϑβίηι ὅτε οὗ πένητες --- σπογ- 
γοις. ταΐσιηι ργοΐβοϊο, δὶ νϑὶ ρδὰ- 
ρουσίμαϊ Βοπηπαση. Ὠ1Π11 116]11|5 
Βαθαθυΐηρ. οὈἰπγαμ αἷς ο1115. Θ7π- 
ἄρῃ ογθαϊάοτῖι, Π᾿σΘΘορΡοΙἀ6πὶ 
ΟἸἸ4πλ πἰθηάδϑια ΡοίοΥθ, 418 88- 
Ἰθαθ  νῖοθ [νοὶ αν ΝΙΑΠΊ 111), οαρτξ 
δα ἰθροσθῖ, πο ΠῚ Θδὲ δι 1611; 
ν ΘΙ ΥΠθιι5. 1 δῖ ἔιι1558. 56] θὰ οα- 
νἱταΐθαι νῈ] Ιδπ νοὶ βροῃρῖα 1π|- 
ῬΙδσθ, π8 συανίιου ρϑσζοιιβεᾶ σ8168 
οαραρ Ἰαθαθγθῖ. Βγ. ῬτορδΌ1]15 
εβὲ, σιοά ςοπ͵ϊοις ΗἩ, Ὑοββιαβ, 
ΤοΙθρμσα τηθπαϊοδηΐθι Ξθοι τα 
ϑεβίαβθθβθ ἴῃ 0118 βϑροῃρίδπι Πιιπλ1- 
ἀἀπὶ., {τπ|ὰ 5πάουθηι Ῥυ]ν ΘΥ ΘΠ (116 
αρβίθγσουθε, νϑὶαὶρ Ψα]σϑηῖβ ΔΡ. 
Ἡοπιθσιιηι 11. 18, 414. : σπόγγῳ δ᾽ 
ἀμφὶ πρόσωπα καὶ ἄμφω χεῖρ᾽ ἄ- 
πομόργνυ. Αὐχένα τε στιβαρὸν καὶ 
στήϑεα λαχνήεντα, ν 

431. τὴν τραγ- οἷον τοὶ σκεύη 
τῆς τραγῳδίας. ταυτηνὶ δὲ, ἤγουν 
τὴν χύτραν. 8. ..ἀφαιρεῖσϑαι οὐπὶ 
δοοῖι5, Ραδύβοηδθ ἰθϑῖλαῦ Ἰηξθυλ5 
620. (2), νεβρ. 1880., ΤΊ κ6βπι. 935.» 
Ἄδα. 491., 548., 5662. εἴ 41101.(“ 
Εἰπιοὶ. ὺ 

486. φυλλ. τὰ ἀπολεπίσματα 
τῶν λαχάνων. ἰσχν ἃ δὲ οἷον εὐτε- 
λῆ καὶ μεμαραμένα (μεμαρασμένα) 
τῶν λαχάνων φύλλα᾽ τοιαῦτα γὰρ 
οἱ πτωχοὶ ἐσθίουσι. καὶ ἐν Πλούτῳ 
(640.) ἀντὶ δὲ μάξης φυλλεὶ 
ἰσχνῶν ῥαφανίδων. καλεῖται 
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ΕΥ̓͂. ἀπολεῖς μ'. ἰδού σοι. φροῦδά μοι τὰ δράματα !. 
21. ἀλλ᾿ οὐκέτ᾽, ἀλλ ἄπειμι" χαὶ γὰρ εἴμ᾽ ἄγαν 

τ 2 ν᾿ -»" Ων 

ὀχληρὸς, οὐ δοκῶν γε, κοιράνους στυγεῖν. 

440 οἴμοι κακοδαίμων, ὡς ἀπόλωλ᾽ - ἐπελαθόμην, 
ἐν ᾧπέρ ἐστι πάντα μοι τὰ πράγματα. 
Εὐριπίδιον γλυκύτατον, ὦ, καὶ φίλτατον, 

΄ 2 2 , “ , 2 φιΒ ᾿ νον, 

κάκιστ᾽ ἀπολοίμην, εἴ τί σ᾽ αἰτήσαιμ᾽ ἔτι 
᾿ ε ΄ ΄ 

πλὴν ἕν μόνον, τουτὶ μόνον, τουτὶ μόνον" 

445 
ΤΩΣ 

7.1: 

σχάνδικαά μοι δὸς μητρόϑεν δεδεγμένος. 
ἀνὴρ ὑβρίξει" κλεῖς πηκτὰ δωμάτων. 
5 Γ “ ᾿ 

ὦ ϑύμ,, ἄνευ σχάνδικος ἐμπορευτέα. 
ΘΥΣΣ τ 32 “ ᾿ 3 τς ΠΕ, - , 
ἀρ΄ οἱσθ᾽, ὁὅον τὸν ἀγῶν ἀγωνιξῖ ταχα, 

, σῦς Ν » μέλλων ὑπὲρ «““ακεδαιμονίων ἀνδρῶν λέγειν; 

δὲ φυλλεῖα καὶ τὰ ϑριδακίνης φύλ- 
λα. (γ4ά6 ϑομηθι 671 16χ. δύ. ν. 
φυλλεῖον.) σκώπτει δὲ αὐτὸν ὡς 
λαχανοπώλιδος υἱόν. 8. 

438. ἀλλ᾽ οὐκέτ᾽ ἀπολῶ σε. 
46 ἀπρ]οἱ ἀλλὰ οὗ 198. 

4589. ἴἰϊὰ βαᾶν., ἢ151] χιιοᾶ παβϑὲ 
τυράννους, 488 65 1πτογργθίϑεϊο 
τοῦ κοιράνους, πΘ4π|6 πα 915 4Ί 187 
ΟΟἰοσὶ οοὐά, οϑβίθηαιῦ. νυν] δι] απ 
Ῥοβὲ γὲ, 4τὰ δέος σαγθηία 1816 
Βαρπαθσααὶ νἱτο5 ἀοοῖοβ. 1η16]11- 
δοπάαηι ὥστε ἴῃ νΘΥΡ15 κοιράνους 
στυγεῖν: νίὰθ ΝίαιιΠ. συ. ρϑυύ. ὅ. 
534, ἃ. ρεγρεύδαπι δαᾷ, τιϑ46 δὰ 
ΒυιυοἸ11, οἱ 116 1051 φάθι 58}- 
ΟἿ: πιοπᾶα, οὐ δοκῶν μὲ Ἀ. στ. 
δι: τοῦτο πεπαρῴώδηται ἀσήμως ἐξ 
Οἰνέως Εὐριπίδου. ὁ δὲ Σύμμα- 
χος καὶ ἐκ Τηλέφου φησὶν αὐτό. 

441. ἦπι φμὸ γχὲδ οπιτθδ Τπθα6 ψ6Γ- 
Ζιτιτσ. αοα ἸᾶΧ]Π}} ἔδοϊο,, ατι0 
11} ΘΙ] 551Π186 νθϑοοῦ. ομηηΐα ᾶθ0 
εἰρωνικῶς. 

445, ἸΡΥΪ οἹτπι νυ]σαῖ: Εὐρ. 
γλυκ., ὦ φιλτάτιον. Ῥιαν.: Εὐρ- 
γλυκ. καὶ φιλτάτιον. Ἐ]η15]. ΠΙηα.: 
Εὐρ., ὦ γλυκ. καὶ φίλτατον. ΒΘ6Π11. : 
οϑαϊα, ἴῃ φιλτάτιον παροὺ ὦ Εὐ- 
ριπίδιον γλυκύτατον ὦ φιλτάτιον. 
1ερ6ὲ ὦ Εὖρ. γλυκ., ὦ φιλαίτατον'"“ 
οἷο. 14 ρσυοραὶ ΜΜΑΙΡΥ δὰ ΜΙ ουθΠ δὶ 
16χ. ργοβοῦ, ραὰρ. 1043... τὶ Ὠϊπα. 
ἀηποῖΐαν τ, ΠΟ} 15 οἱ ὦ, εἶνε ὡς οὲ 
παὶ δου μτη νίδιιηι 65Γ,) φιλτά- 

τιον διιΐῖθπι ρυο φίλτατον Ξοτίρειιπι 
ῬΕΙ͂ ΘΥΥΟΥΘΠΙ, οδίθσιπιὶ οἷ, 971. 

444, τουτὶ μόνον, τουτὶ 
μόνον. τορϑυϊο πππρογΐίπμθ 1π- 
βίην, ΠΟΥΘ Ριθγοτιπι, οἵ, ΡΙΠξ, 
114., Ῥας. 898. οἔς, 

445. σκάνδικα. καὶ ἐν τοῖς 
Ἱππεῦσι (19.) δεδήλωται, ὅτι ἢ 
μήτηρ Εὐριπίδου πωλεῖν ἐλέγετο 
σκάνδιχας. ϑηλυκῶς δὲ ἡ σκάνδιξ 
[ἐλέγετο]. ἔστε δὲ λάχανον ἄγριον 
εὐτελές. 8. δοαπιαϊα ρϑοΐθτι Κ᾽ ἐτιοτῖδ 
11ηπ.. ΚογΡεί, νϑὶ δοαπάϊς οοτο- 
7οἴζεπι (2) Τάμτ., ἀν ρεπιθῖτιθ Κετ- 
δε. ΟοἸ]πη. 10, 110. ϑαπε ὕχενθ 
ἐμαοτορλγίωπι (3) δὲ ἐογρεπέξ σσαΐα 
Ραΐαξο Πηιξμῦα οἴο. οἵ. ΒΊΠΘΥΒΘΟΚΙΙ 
ΕἸΟΥ͂. 01855, Ρ. 76. 566. 

446. “ἀνὴρ ΕἸ1η15]., ᾿ὠνὴρ ΒΥ." 
Πρυὶ ἀνήρ. πακτὰ ΒΥ. Ἰπθεπίθ 
8041. οἱ ψάΑ]οκ. δὰ ΗἸρροὶ. 808. 
ρα ΤΥδριοὶ νεῦρα λῦε πακτὰ δω- 
μάτων οχ ῬοΊ]οα 10, 27. 411658-- 
νὴ ὙΑ]οῖ. 11ὰ β8ᾶπ6 Ἰοοιῖ βυπῦ 
Τυδρίοὶ, βθᾷ βαποὸ ἀκρίβειαν ἴπ 
ΤΥΔΟΊσοΥπμι πη] αἰῖο8. πο 56πι- 
ῬοΥ βεγναηΐ Οομιοῖ, πηχτιε, [51 
ψα]5Ὸ, Ππαροηΐ Βᾶν. οὖ ϑδιυιϊα, τῇ 
κλεῖε, 4186 ἴογπια ᾿ῖ5 ΕΘΥΡΙαΙ 
«ΥἸΙΡυτταν ἴῃ ἱπαάϊοθ Βϑοκίαηο. " -- 
ἘπΠποῖ. 8.: πηπτὰ ὃ. τὰς ϑύρας. 
Ὅμηρος" ϑύρας πυκινῶς ἂ- 
ραρνυίας. 8. Ηκκγον., πποπθηΐθ 
Βγ.: πακτά" ἡρμοσμένα, πεπορπῆ- 
μένα. 
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πρόβαινε νῦν, ὦ ϑυμέ" γφαμμὴ δ᾽ αὑτηϊ. 

ἕστηκας; οὐκ εἶ καταπιὼν Εὐριπίδην; --- 

ἐπήνεο᾽. ἄγε νυν, ὦ τάλαινα καρδία, 

ἄπελϑθ᾽ ἐκεῖσε, κἄτα τὴν κεφαλὴν ἐκεῖ 

παράσχες, εἰποῦσ᾽ ἅττ᾽ ἂν αὐτῇ σοι δοκῇ ! 

45 τόλμησον, ἴϑι, χώρησον! --- ἄγαμαι καρδίας. 

ΧΟ. τί δράσεις; τί φήσεις; ἴσϑι νυν ἃ5.,) 1, ΘΕ 1. 

ἀναίσχυντος ὧν σιδηροῦς τ᾽ ἀνὴρ, ἅπι. 

ὕστις παρασχὼν τῇ πόλει τὸν αὐχένα ἘΠΕ: 
τ ἢ τ ἢ 2 , 
ἅπασι μέξλλεις εἷς λέγειν τἀναντία. 

4600 ΗΜ. ἀνὴρ οὐ τρέμει τὸ πρᾶγμ᾽. εἶά νυν, ἀο. 

ἐπειδήπερ αὐτὸς αἱρεῖ λέγειν! 

241. Μή μοι φϑονήσητ᾽, ἄνδρες οἵ ϑεώμενοι, 1. ἐν, 

εἰ πτωχὸς ὧν ἔπειτ᾽ ἐν ᾿4ϑηναίοις λέγειν 

450. γραμ μη. ἀρχὴ, ἀφετηρία, 
ἢ λεγομένη βαλβίς. (Επτιρ. Μαά. 
1187.) ἐκ μεταφορᾶς τῶν δρομέων. 
5. γεβρ. δ45. καὶ μὴν εὐϑύς γ᾽ 
ἀπὸ βαλβίδων περὶ τῆς ἀοχῆς ἀπο- 
δείξω. ϑ0η65. δρίβὲ, 4. ἐκ πρώτης 
ἀφετηρίας οὐκ εὐτυχοῦς. ---  [ε. 
ΒΗ βυοι. : γραμμή" ἡ ἐπὶ τοῦ δρό- 
μου, ἧς ἐπέβαινον οἱ δρομεῖς. 
Εἰπιοὶ, 

451. ἔστ. - ἐπὶ συννοίᾳ μένεις. 
καὶ οὐκ εἶ, ὥσπερ Εὐριπίδην ὅλον 
μετασχηματισάμενος καὶ ἀναλαβὼν 
ἐν σεαυτῷ. τιοβίγαϊθ5, ΠηθέθΡΠΟΥΆ 
ἃ οἀοπάο, μαϑδὲ ἀμ τιίολέὲ ἙἘμτίρ. 
ϑείγοοσεπιῦ ἐκεῖ δὲ εἰς τὸ ἐπίξη- 
νον. 8. οὐκ εἶ, ποπ δὶς 9 

άρῷ. ἐπήνεσα, ἰαμάο. Ἐτιτῖρ. Μά. 
670. οὐδὲ ταῦτ᾽ ἐπήνεσα. ΑἸοεϑῦ. 
1047. ἐπήνεσ᾽, ἀλόχῳ πιστὸς οὕνεκ᾽ 
εἶ φίλος. εὖ 5016 ηδ 16 τἰβυγρατῖ 
δουϊβίτιβ δὲ ἱπιρουξβοϊαμι: ν]α. Ν6α, 
Φ57. Ἰρίάεπι 1184. ἀλλ᾽ εἶ, ὅπλί- 
ξου, καρδία! τί μέλλομεν Τὰ δει- 
νὰ καἀναγκαῖα μὴ οὐ πράσσειν 
κακά; 47, ὦ τάλαινα χεὶρ ἐμὴν 
λαβὲ ξίφος εἰς, 

4ρ4. ἅττ᾽ ὧν α. σοι δοκῇ αἰχὶϊ 
εἰρωνικῶς, Ἰοσοαιιθ ἱποχρβοϊίαϊο: 
ψιαθοισιῷμθ εἐἰδὲ υἱάοπέμσ, ΠΟΙᾺ: 
“μᾶθ αὐ χόπιὶ μϑγεϊσπογι. μὶς ἀπ0- 
416 ΤΔΩΡῚ ν]ἀθίυν ΕαΥρία 65. 

455. ἄγαμαι καρδίας, πιί- 
ΤΟΥ ἀπέπεμτη ταθιιτα, ΥἹαΐοι16., αιιαβὶ 

ἰδηανιιβ 6556 ξοΐθαι. ΜΙ υΐβ : ἄγα- 
μαι Ὑπερβόλου. ᾿Δττικῶς" ἄγαμαι 
ἹὙπέρβολον, Ἑλληνικῶς. ποϑῖογν Αν. 
1745. ἄγαμαι δὲ λόγων. ἘΠ65. 940. 
ἄγαμαι λήματος. οἵ. Βτ, οἱ 1π- 
ἼΘΥΡΡ. 

456. υιϑίταΐαιη σθητι5 τη τ], αποα 
ἰθιθσθ τιτιϊασηΐ. οἷ, ϑόρῃ. ΑἹ. 
191... 813.,. 1. 802. 66: 

457. σιδ. ἀνήρ. στεῤῥὸς ἀνὴρ 
χαὶ ἀτέραμνος. ὃ. ΑΘΞΘΟΉΎ]α5, 18ὰ- 
ἀδηΐθ Βτ., Ῥσοχῃ. 942. σιδηρόφρων 
τε κἀς πέτρας εἰργασμένος. ἘπιτῚρ, 
Μοα. 1990. τάλαιν᾽, ὡς ἄρ᾽ ἦσϑα 
πέτρος, ἢ σίδαρος. ΤΊΡΜ]]ι5 10,2. 
“μαπι ζογμδ δὲ ψθῖ6 ζόγγθμς {6 
“με. 

469, ἐκ Τηλέφου Ἐυριπίδου" 
μή μοι φϑονήσητ᾽, ἄνδρες 
Ἑλλήνων ἄκροι, Εἰ πτωχὸς 
ὧν τέτληκ᾽ ἐν ἐσϑλοῖσιν 
λέγειν. 8. Ψούβιση Ἐμπιχῖρ, μή μοε 
- ἄκροι ταιιειιαῖτι5. δὲ δἰΐαπι Α16- 
χὶβ ἂρ. Αἴΐθη. Ρ. 691, . Ἐἰπιοί. 
Ἐχοταϊταν 74πὶ οτγαϊϊοπθηι Ὠ]6860- 
ῬΟ]Ϊ5 (50} ρϑύβϑοηα (δἰ βίσγϑιῖ 
δοίου 5 : νἱά, δηυηοί. δα 848.), χιια 
χαϊϊοποπὶ γϑααϊξ, οὐ Ρϑοθηι ἔθοθ- 
Υἱς. βυσηα πὰς σϑαϊξ: ὃχ Αἴμ6- 
ὨϊΘηβΙΡιι5. «οϑάδη ππον]5586. }61- 
1ππὶ Ῥεῖορ. ἰθνίθιι5 46 Οδιιδ18 ; οἵ 
ςοποϊπάθηάιι Ὑοὶπαιϊαῦ,, 86- 
«τη 6556.) Ὁ ΟαΐΠ11 ΔΠΊΡ]ΘΟἴδη - 
ἴὰχ ραοθηι, 126. 
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’ “« ᾿ “- 

μ(ιξλλω περὶ τῆς πόλεως, τρυγῳδίαν ποιῶν. 
465 

Ἕ -“ς. Ων 

τὸ γὰρ δίκαιον οἷδε καὶ τρυγῳδία" 
ἐγὼ δὲ λέξω δεινὰ μὲν, δίκαια δέ. 

3 " “-“᾽ -“ ͵ 

οὐ γάρ μὲ καὶ νῦν διαβαλεῖ Κλέων, ὅτι 
, -“ 

ξένων παρόντων τὴν πόλιν κακῶς λέγω. 
3 3 2  ἈΒΙΔῚ ’ 9 3 ᾿ 

αὐτου γὰρ ἕσμεν, οὐπὶ “ηναίῳ τ ἀγὼν, 

470 
» τ ΤΑ Ἢ ᾿»ὕ ᾿) ; 

κοὐπῶ ξένον παρεισιν" οὔτε γὰρ φόροι 
Ω 5).:.5 9 »" 4 ρ [4 

ἥκουσιν, οὔτ᾽ ἐκ τῶν πολεῶν οἱ ξύμμαχοι" 
2 » 

ἀλλ ἐσμὲν αὐτοὶ νῦν γ8 περιεπτισμένοι" 
τοῦς γὰρ μετοίκους ἄχυρα τῶν ἀστῶν λέγω. 

᾿Πγὼ δὲ μισῶ μὲν “ακεδαιμονίους σφόδρα, 
475 

4ρ4, τρυγῳδίαν. κωμῳδίαν" 
ἤτοι διὰ τρῦ) α ἑπαῦλον λαμβάνειν, 
τουτέστι νέον οἶνον - ἤ διὰ τὸ, μὴ 
ὄντων προσωπείων τὴν ἀρχὴν, τρυ- 
γὶ χρίεσθαι τὰς ὄψεις. 8. 51 ΠΥ} 116 Υ 
411 ΟΥ̓Δ πλ8 1101. ἀριιὰ Αἰπδη. Ὁ, 
Ρ- 40. (ἰ, 1. Ρ. 159. εα, 86 ἤνν 615}}.) 
ἰγασοθῦϊα ἴῃ ΑΤΙ͂Θα χϑρουΐα 6550 
᾿αἸοίίαν, κατ᾽ αὐτὸν τῆς τρύγης πκαε- 
φὸν, ἀφ᾽ οὐ δὴ καὶ τρυγωδία τὸ 
πρῶτον ἐκλήϑη ἣ πωμῳδία. οἴ, 
ϑΡδπθπ.. δὲ Ιπΐοσρρ. δὰ Νι}. 
ΘΘΣ Ὁ Ὁ ΘΟ ΘΙΔΘΥ. 1 16 Χ. ὅτε ῖν, 
τρουγῳδὸς εἴα. 

467. καὶ νῦν, φέίαπι τιμτσ, τιῖ 
αηίρα; οἵ, 848., 596. πιΐπιι5 9616 
Βἂν. νῦν γξ. 

468. τὴν πόλιν. Χοπορῆ, α8 
ΒΘρ. Ατμ θη. 9, 18. (01 ντὰ, ΘΠ) πε1- 
ἀογν. Ρ. 120.. 470. δθάιι., ΤΠ ιπα. κῶμ- 
φῳδεῖν γ αὖ καὶ κακοῖς, λέγειν τὸν 
μὲν δῆμον οὐκ ἐῶσιν, ἵνα μὴ αὐ- 
τοὶ ἀκούωσι κακῶς" ἐδίᾳ δὲ κελεῦ- 
ουσιν, εἴ τίς τινὰ βούλεται, εὖ 
εἰδότες. ὅτι οὐχὶ τοῦ δήμου, ἐστὶν 
οὐδὲ τοῦ πλήϑους ὃ κωμῳδούμε νος 
οὑς ἐπὶ τὸ πολὺ, ἀλλ ἢ πλούσιος, 
7) γενναῖος, ἢ δυνάμενος. αἰν]τ65 
Σιαδγαηῦ Ο4111ὰ5 οὐ ΝΙσίας, ροΐθη- 
ἴθ5 Ῥϑύϊοϊθς ΟἸθοι οἱ Ηγυρουύρο]ι, 
γενναῖοι ἘπιχῚρ. δ ϑοογαΐθα. οἵη 
τοῖο ῬΕΙΟΞΟρμοσ “τεσ... ἸΠΕΘΥ 
4τιο5 δὲ Ῥοδίδε ΘΟΥΪΟΟ 5 Παργυαρδὲ 
ἀδάιι6 ἄσπονδος καὶ ἀκήρυλτος πό- 

λεμος. 
69, οἴ. δηλοῖ, δα Φ09, οὐ 1149. 

3 -»- -“ωγ [2 

καὐτοῖς ὁ Ποσειδῶν ὀὐπὶ Ταινάρῳ ϑεὸς 

αὐτοὶ; 5ο]. ν6 δῃηποῖ, δὰ Ρδο. 
585 

479, περιεπτ, οἷον ξένων ἀπηλ- 
λαγμένοι καὶ παϑαροὶ ἀστοί. κυρίως 
πτίσσειν ἐστὲ τὸ πριϑὰς 7) ἄλλο τε 
λεπίξ εἰν καὶ καϑαροποιεῖν. ἔνϑεν 
καὶ πτισάνῃ. 8. 
475. 5θαιι. ΝᾺ}. 1489. ἕως ἂν 

αὐτοῖς ἐωβάλῃς τὴν οἰκίαν. ἘΕἸἰπιεί. 
ὀυὐπὶ ἼΤαιν. ϑεός. ὁ αὐτῶν τῶν 
«]ακεδαιμονίων. “Ταίναρον γάρ ἐστε 
τῆς ς “ακωνικῆς ἀκρωτήριον, ἐν ᾧ 
στόμιον ἣν κατάγ ον εἰς ἄδου. ἐν- 
ταῦϑα δὲ ἣν καὶ Ποσειδῶνος ἱερὸν 
ἀσφαλείου. τοῦτο δὲ εἶπεν, ἐπειδὴ 
τοὺς Εἵλωτας οἰκέτας καϑεσϑέντας 
ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ Ποσειδῶνος τοῦ 
Ταιναρίου οὐδὲν δείσαντες ἀνεῖλον 
“Ἱακεδαιμόνιοι. καὶ δεὰ τοῦτο ἐδό- 
κουν ἐναγεῖς εἶναι. 8. ΒιΘ5ρίοῖδ, τὶ 
5. ν]ἀθίαγ ν6}16, δα πιάση 1} }π|πὶ 
ἴθυγαθ πιοίτηι», ατιὺ ΟΟΠΟΙ558 δϑὲ 
ϑραγίϑ 51}} 1Ππ4 ἐθιριιβ, αιὸ 1.8- 
ΟΘἀδθηλομ 5ΘΥν 5 ἴῃ ἐθρίο Νἐ- 
Ῥέη ΘΠρΡΡΊΙσΘ5. νἹοΪανασαμε; 4 
{πὸ ΤΠπο. 1. 1. 11115 ἔθυσα πτοῖμι5 
χαθηλίηῖν (ΟΠ οἵ5 1 Τγ8. 1147. --- 
186. Τπασ. 1, 198. οἱ γὰρ “ακεδαι- 
μόνιοι ἀναστήσαντές ποτε ἐκ τοῦ 
ἱεροῦ τοῦ Ποσειδῶνος ἀπὸ Ταινά- 
ρου τῶν Εἱλώτων ἱ ἱκέτας ἀπαγαγόν- 
τες διέφϑειραν" δι ὁ ὃ δὴ καὶ σφίσιν 
αὐτοῖς νομίξουσι τὸν μέγαν σεισμὸν 
γενέσϑαι ἐν Σπάρτῃ. ὩΪΠλ γε 181] - 
ἴα νἱὶ σουοιιβδα δϑὺ τθ]1π|6,) ὥστε οἱ- 
κίαν μηδεμίαν ἐν Δακεδαίμονι ὧν - 



ρῶν. 

ΑΧΑΡΝΗΣ. δ᾽ 

σείσας ἅπασιν ἐμβάλοι τὰς οἰκίας " 

κἀμοὶ γάρ ἐστιν ἀμπέλια κεκομμένα. 
ἀτὰρ, φίλοι γὰρ οἵ παρόντες ἐν λόγῷ, 
τί ταῦτα τοὺς “άκωνας αἰτιώμεϑα; 

480 ἡμῶν γὰρ, ἄνδρες, οὐχὶ τὴν πόλιν λέγω, 
᾿ ΄ - ᾿. (μέμνησϑε τοῦδ᾽, ὅτι οὐχὶ τὴν πόλιν λέγω,) 
ἀλλ᾿ ἀνδράρια μοχϑηρὰ, παρακεκομμένα, 

, ἤ 

ἄτιμα καὶ παράσημα καὶ παράξενα, 
ἐσυκοφάντει Μεγαρέων τὰ χλανίσκια" 

τίσχειν, διιοΐογε Ῥαιιββηΐα 7, 95. 
Βιιηο ἰουγδθ πιοίΠΊ, ΘΟ] 115. 1 6Π71-- 
τ ποβίου ΠΥ. 1149.. ΟἸγπρ. 77. 
8. 4. (αΐθ ΟἾσ. πδΐ. 468.) Θνθηΐββθ 
παυχαὶ ΠὨίιοάογιϑβ 8516, 11, 68, νουιηλ 
60 ἴρβο ἰθιηροῦθ, 41|ὸ δοία δϑβὲ 
μαεςο ἔαβθιι]α, ᾿ᾶϑ 0 τηθτι ἐθη6- 
Ῥδῃΐηῦ Τιϑοθάδοπιο, 16 βἰ Π}}}1 
οἶδαβ 1ἴθυιπι ΟΡΡΥΪΠπΙΘΥθητΥ : ΡΥΟ- 
χίπια ΘηΪπΠι ϑοϑίαίθ εὖ βου ουΐ 
Τιΐθιθ ἔγθηιιθηΐθβ ἔΘΥΥ 86 πιοῖι5 ΘῈ 
ὉΠ ν ούβδι ἔθγα Οὐϑθοίδηι οχυλ 1556 
βοίγαιις εχ ΤΠιο, 8, 87., 89. 605 
ἴῃ δηΐπιο Πδ)υῖδ ροξίβ, Ἔὐϊλοῖ: τς 
χιδί τι καὐτοῖς Ποσειδῶν. 

477. οἴ. 189. 
478, νόγάπε δπίπιυοσο (αϊοδηι 

δηΐηι ΠΡοσθ; φιεοτιίαπε ἀταΐοὶ δατιξ, 
ψιιὶ οταξέοπεὶ ἀμῖο ἐπέθγϑδατι!) οατ' ἐπὶ 
1δέϊ5 ἀσομδαμιιδ 1 αοφααεπιοπίος 9 
Βε. Αν. 80., ποθ μΐθ Κ,, ὦνδρες 
οἱ παρύντες ἐν λόγῳ. ΒΒ 65, 147. 
τίς δῆτα Τρώων. οἱὲ πάρεισιν ἐν 
λόγῳ; 

480. τὴν πόλιν, τὸν δῆμον, 
ἀποα ΠΟΥ νοΐ ϑηΐ ] 6 65: οἵ. 468. 

481. οαιιϊα που βρβοϊαξΐουμπι 1η-- 
Οἰ]οδῖ ᾿] ΘΠ ΟΥ 86, Ω6 ΤὨγϑιι5 ΟἸ ΘΟ. 
γ6] 4118 αιιϊβρίαμη ογδῖου αἰ 50- 
Οορμδηΐα δὶ αἱσαχ ἱπηρϊηραῖς: 
νἱα, δηποῖ, δὰ 848. 

489. μοχϑ'., ἸπιρτΌΡα, 5οοϊθβία. 
5. παρακ. μηδὲν ἐντελὲς ἐ ἔχοντα. 
ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ἀδοκίμων νο- 
μισμάτων, ἅπερ, παράτυπα λέγεται 
καὶ παρακπεπομμένα. καὶ νῦν ὃὁὲ εἰ- 
ὠϑασι “λέγειν παραχαράχτας τοὺς 
παρακόπτοντας. ὅϑεν χαὶ παρὰ ΄ἅ- 
ϑηναίοις παράσημος δήτωρ. σοπ:- 
Ῥαγϑηΐ Βίδη. 671, ββαᾳ. 

483, ἄτεμοι»γ ἐπἤαπιος, πΔ}1] 

ΘΠΊΒ]1115.) ΟΡ ΠΟΥ : ΠΘ6τι6 Θηΐπι Π6- 
ΟΟ556 δϑὲ 1πΈ61Π101 σαρὶ115 ἀθυαΐηι- 
τόμ θη, τιῦ 8. 648. --- ΕἸπι5].: 
παράξενα. Υἱχ αἰοὶ ροϊεδῖ, ατιᾶτα 
58 606 ΠοῃληἾθ115 1ῃ οἰντταῖθ ροΐθη- 
ἐἶθιι5,, ν6] δἱϊοσχιΐ 5101 1πξεβιβ, 
ξενίαν ΘΧΡΥΟΡΥΑΥΙΩΓ (ΟΠΊΪΟΙ. πο 
βιιβρ᾽οΐοηθ ποΐϑίασ ΟΡ σο θηλι5 
που 661.., Εἰ Χοοθϑίθ5 Αν. 11., 
γ764., 1527., Ασοβίου 81.,) δριηῖμα- 
ΧῸ5 762.. Τγουτριις 1996. ΑΥοΠο- 
ἀἰθιητι8 ἘΠ 894.. ΟἸΙΘορμο 697.. 
1427., ΤΙ ΓΘΡμ65 8 Ῥ]ίοηθ (οηλί- 
οο 8Ρ. 85. δὰ ἂν. 798. ΕΑἸεορμοη"- 
ἴθπὶ 81} Ἐμισρῖα6 απ οὶ 1η ΟΥ. 876. 
σοηβοὺ σΎΘΘΟΙ5 6}115 ΤΠ ΘΥ̓ΡΥΘ5, τ] 
ἴ σοποίομθ Αὐρίνουιπι 1 ἀἰιοἸ ἐΥ 
ογδίου ᾿ζργεῖος οὐκ ᾿ἀρνεῖος. 

484, ἐσυκ. Τρε6 Οοπιίοιιβ οἷδΥθ 
ὩΟΒ15 ΟΡ Οὐοι]ο5 ΡΟὨΪ, 486 8 ΘΥΘ 
5011 διαθυΐηδ βυσοορ πδηΐαθ, 1ηΐγα. 
774. 5644.., ὉΠῚ ϑυοορμδηΐα 411- 
415 δαουϊταν ΝΘ Υ 56 ΠηῚ ΠΟΙΏ]- 
ΘΠ, απι| ΡΟΥΘ6]105 νἹἀθθαίαυ νϑ- 
Ὧ8]65 {1556 Αἰ θηδ5, οἱ 858. 5666., 
ἘΠῚ 8115 ΤΡ Θ τι). 4111 4118 Τπγ6 Υ- 
οἰπιοηΐα αἰζ]οσαῖ, 86. 8.: 21εγ. 
τὰ χλαν. οἱονεὶ ἐξετίνασσον αὖ- 
τοὺς (Θχοιίϊορδηι 805, 86 νἱϑέῥἐτα 
ἔοτε 516) παραγενόμενοι. --- Βγτ. τ᾿ 
Οαΐα 605 1π5] πα] δὴ 58} ῬΑ 1115 
6] 1615 8]14016 τη Θ γο]5 ΒΡ 56 οη- 
αἰζαπι ΠΡ Υθ. --- ἘΠη15].: ἡ δθα 
τῇδ δοοθρούπηΐ 1πΐθυρρ. 8}1}- 
οἴη 1116 6}}1} σαιι5α ΘΧθυοθρδηῦ Μ6- 
Θάᾶγθη565, (ν. Χεπορῇ, ΜεπιοΥυ. 
ϑϑοῖ ῷ, 7, 6. ῬύΜΣ 605 1} δ,ΐπιο 
ΒαΡυΐς ποβίεσ Ῥαο, θά. καὶ τὴν 
ἀγορὰν ἡμῖν ἀγαϑῶν ᾿Ἐμπλησϑῆναι, 
μεγάλων σχορύδων, Σικύων πρῴων, 
ἥλων, ῥδοιῶν, ΖΔίούλοισι χλα- 

--- 



-. -...ἔ ......-.....-.:..--.-ς.Ψ. 

«5. 

62 4 ΡΡΙΤ ΣΟ ΤΛΟΟΦΙ ΦΙΝΟΥΤΥΤΟ 

485 κεῖ που σίκυον ἴδοιεν, ἢ λαγώδιον, ᾿ 

ἢ) χοιρίδιον, ἢ σκόροδον, ἢ χόνδρους ἅλας, 
ταῦτ᾽ ἦν Μιεγαρικὰ, κἀπέπρατ᾽ αὐθημερόν. 
καὶ ταῦτα μὲν δὴ σμικρὰ κἀπιχώρια" 
πόρνην δὲ Σιμαίϑαν ἰόντες Μεγάραδε : 

490 νεανίαι κλέπτουσι μεϑθυσοκότταβοι, 
κὐϑ᾽ οἱ Μεγαρῆς ὀδύναις πεφυσιγγωμένοι 
ἀντεξέκλεψαν ᾿δοπασίας πόρνα δύο" 

νισπκιδίων σμικρῶν." ὅ6 ἰ6- 
τ 115 ΟΘι1515 11 Π|54π|6 Β6}1}} Ρ6- 
1οΡ. νἱάβ δπηοῦ. «ἃ Ῥϑο; 946. 

485. σίκυον. ἀπὸ εὐϑείας τῆς 
ὁ σίκυος. καὶ ἀλλαχοῦ" σικύ ους 
ἐνταῦϑα πη φυομένους οὐ- 
δενὲ κόσμῳ περιϊόντες κατ- 
ἤσϑιον. καὶ ἐν ἐπιγράμματι" 
καὶ σίκυον χνοάοντα τὸν ἐν 
φύλλοις πεδοκοίτην. τουτέ- 
στι πέπονα. Θ. οὕ Β8ς; 949. 

486. ἢ χ. ἁλός. (ἅλα ς.) οὕτως 
οἱ “ττικοί. πολλοὶ δὲ ἦσαν παρὰ 
“ΠΠ]εγαρεῦσιν ἅλες. 8. Παθο οπιηΐα 
ἹΜΈβαύθηξθθ νϑημαϊίαγθ βοϊθραηΐ 
Αἰμθηῖβ. ΕἸπι5].: 7) χ- ἁλὸς να]ρο: 
ὩΡ εχ Δὐσογια σομϑιιαίι 6 
58116π1 ἀδϑουῖ ἀεθεθαὶ ἁλῶν. Ηδ- 
5 οἶα, : χόνδροι ἁλῶν" παχεῖς ἅλες. 
ϑιυπα,: χόνδρος" τοῦ στομάχου τὸ 
ἔντερον. καὶ χόνδροι ἁλών" ϑρόμ- 
βοι, παχὺς ἅἄλς. 564 νϑτὰ 5ουρειγα 
ἀθθθιίασ οΠο] απ ρΡο ῬΠοθηϊοῖα ο- 
Ἰορμομῖ. 8}. ΑΙμθη, Ῥᾶρ. 859, Ε΄ 
δ ότ΄. ω ᾽γαϑοί τι τῶν ἕπα- 
στος ἐν χερσὶν Ἔχει κορώ- 
νη" χάλα λήψεται χόνδρον. 
αὐϊπλίγιπι χόνδρος Ῥτοὸ ϑδα]βθοϊϊνο 
πιβαγραΐαγσ, (ν1Ἃ6. Θομπθίθυὶ Ἰθχ. 
δύ. ἢ. ν.) πεὸ ἀυπθιϊατὶ μοίθβὲ χαΐα 
5ΟΥΙΡ ΓΠΥΆΠΕ ) σιίιδτη. τϑροϑαΐ; μα- 
Ῥαογὶς 8. 15 δηΐπι αἷδ : ἢ χ. --- ᾽4:-- 
τικοί. αἴφιΐ ἴῃ να]σαία βουὶρίθγα 
τ 81} ΑἸ τ σοσαιι ργορ Τὴ 65ΐ. οοπι- 
Ῥαγαϊνιση χονδρότερος ἴπ ἩΘἀοΥ]οΐ 
16χ. τιϑητι8]} 1ηαϊοδῖ ΘΒ σι. 
δα Αἰπθη. οθίθγιπι χύνδροις ἁλοὶν 
ρΡροπιηΐαν λεπτοὶ ἅλες. Νοβίυ 
ΔΡ. 85. δὰ Ψ6βρ. 1319., Ῥο]]οθηι 
6, 65. εὐ ΑἸμβθη. ρ. 867, Β. καὶ 
πῶς ἐγὼ Σϑενέλου φάγοιμ᾽ 
ἂν ῥήματα; Εἰς ὄξος ἐμβα- 
πτύμενος ἢ λεπτοὺς ἅλας; 

487. ταῦτα λέγοντες εἶναι, Ἱεγα- 
ρικὰ πάντα διήρπαξον ὑπὸ συκο- 
φοιἐρίντων καὶ τοῦ σμικρολόγου. 

450. Ἡδβϑυοη.: Σιμαίϑα" ξταίρας 
“Μηεγαρικῆς ὄνομα. ἀ6 5οογεῖ Με- 
ΘδΥθηΒΙΡθα5. ῬΤΟνΘΥΒΙ πὶ οὐαὶ ἢ1ε- 
γαρικαὶ σφίγγες, 8Ρ Ἡδπγομΐο δὲ 
δᾶ πη ϑπιογϑίαπι. σαοα ἰγϑαϊξ 8. 
Π]5 Σασὺ διιοίούθηι ξιιἶ556. ΑἸοῖ- 
Ῥίδαάθπι, ἴθηιθύθ αἰσέιπι νἹἀδέατγ, 
Ὧθο ΒΘῺ6 Οἰπἢ ἔθ Ρ ΟΥ5 ΓΑΙ ΟΏ 115 
ΘΟΠΟΙΠΑΥΣ ροίοβὲ. Ἐπϑῖ. 

490. μεϑ'., εὐτὶὶ κοτταβίξοντες. 
6 οοὔδ)ο, Ἰπᾶο σοηγν18}1, ν]4 6 
Ῥδο. 841. 

491. πεφύυσ. ᾿φύσιγξ λέγεται τὸ 
ἐχτὸς λέπισμα τῶν σκορόδων, ἡ φυ- 
οἰττη. ἔπαιξεν οὖν τοῦτο εἰς ἢῆεγα- 
ρέας, ὅτι πολλὰ σκόροδα ἔχουσιν. 
-- 8ὅ. 110 πεφύυσ. 1Δ46πὶ δϑδὲ δἴααθ 
ἐσκοροδισμένοι 166., πὸ τποπαῖξ 
Β6. ΕἸπι8]. σοηξθυσὶ ΒΡ ΡΙΊΘΥ5ο-- 
πὶιπὶ δα ΜΙῈΟοΥ. Ρ. 8397. εἴο. 

492. ᾿σπασίας. τῇ μιᾷ τούτων 
ἐχρήσατο ὃ Περικλῆς" δι΄ ἣν ὀργι- 
σϑεὶς ἔγραψε τὸ κατὰ “Μᾶεγαρέων 
ψήφισμα, ἀπαγορεύων δέχεσθαι 
αὐτοὺς εἰς τὰς ᾿ϑήνας" ὅϑεν ἐκεῖ- 
νοι εἰργόμενοι τῶν ᾿ἀϑηνῶν προσ- 
ἔφυγον τοῖς “Ἰακεδαιμονίοις. (οἕ. 
δηποῦ. δὰ Ρδο. 946. ) ἡ δὲ ᾿Δσπασία 
Περικλέους ἣν σοφίστρια καὶ διδά- 
σχαλος λόγων “ῥητορικῶν " ὕστερον 
δὲ καὶ γαμετὴ γέγονε. 8. Αἴπρη. 
19, 9. Ρ. 669. ΞΕ σα, καὶ ᾿σπασία 
ἢ Σωκρατικὴ ἐνεπορεύετο πλήϑη 
καλῶν γυναικῶν, καὶ ἐπλήϑυνεν 
ἀπὸ τῶν ταύτης ἑταιρίδων ἡ Ἕλ- 
λάς" ὡς καὶ ὁ χαρίεις Ἄριστ. πα- 
ρασημαίνεται λέγων τὸν Πελοπον- 
νησιακὸν πόλεμον (νογθὰ τὸν Πελ. 
πόλ, Δ δἰΐθηδ πᾶ 6556 υἱἀθηΐαν 
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κἀντεῦϑεν ἀρχὴ τοῦ πολέμου κατεῤῥάγη 
Ἕλλησι πᾶσιν ἐκ τριῶν λαικαστριῶν. 

405 ἐντεῦϑεν ὀργῇ Περικλέης δυλύμπιος 
ἤστραπτ᾽, ἐβρόντα, ξυνεκύκα τὴν Ελλάδα, 
ἐτίϑει νόμους ὥσπερ σκολιὰ γεγραμμένους, 
ὡς χρὴ Μεγαρέας μήτε γῇ. μήτ᾽ ἐν ἀγορᾷ. 
μήτ᾽ ἐν ϑαλάττῃ, μητ᾽ ἐν ἠπείρῳ μένειν. 

600 

Τασοθεῖο Ιοσο ἰηἶγα Ἰαπάδίο Ρ. 964.), 
ὅτι Περικλῆς διὰ τὸν ᾿ἀσπασίας ἔ- 
ρώτα καὶ τὰς ἁρπασϑείσας ἀπ᾿ αὐ- 
τῆς ϑεραπαίνας ὑπὸ Μεγαρέων ἀν- 
εῤῥίπισε τὸ κατὰ ῆεγαρέων ψήφι- 
σμα τὸ δεινόν: πόρνην δὲ εἴα. 
εὐπάθηι Ἰοσιπ (ΟΠΊΪΟΙ ΠΟΒΙΥΙ οἷταῖ 
οἴΐαπη Ῥ]ιξ. ἴῃ νἱΐα ῬΕΥ1Ο]15 Ὁ. 168. 
(ς. 80. : ἡΠεγαρεῖς δὲ τὸν ᾿άνϑεμο- 
πρίτου φόνον ἀπαρνούμενοι τὰς 
αἰτίας εἰς ᾿σπασίαν καὶ Περικλέα 
τρέπουσι, χρώμενοι τοῖς περιβοή- 
τοις καὶ δημώδεσι τούτοις ἐκ τῶν 
᾿Αἀχαρνέων στιχιδίοις πόρνην εἴο.). 
Κ., αιυΐ ργαδίθυθα 46 80 τϑ 1δι- 
ἀαὲ ΗἩδυροογαῖ. δὲ ϑι1α. ν᾿ ἤζσπα- 
σία. Ὑϑοθη ΟΥ̓ πὶ ἸΠΡΥΠ115 ΘΟὨ ἔε6- 
Υϑημ 5 εδὶ Ἐς Τ1ΔοοΒβῖιι5 ἴῃ αἰ σϑου- 
ἕαϊοηθ σού. ἀθ σοηαϊζίομα 6 η11- 
πιϑγιπι ΔΙΒΘΏ θη βιτπ (Βείἐγἄρε Ξ ΩΣ 
Οεδοῖ. (65 τνεῖδὶ. Οδοολίοολμες ἧπ 
“Ζελιόπ.), ἄπαα αἰββουξ, 1πϑδουία θϑῦ 
ΜΜυδοὶ Αἰὲ. νο]. 8. ραγίϊοιϊδθ 9., 
Ῥαᾶρρ. 907. 5644. γϑοῖθ 101 νἱγ 11π|- 
ΒΕΓΙ5 Ὁ. 9210. : ἘΠῚ ἄθπ Ὀ]ΟΠ θυ, 
ὙΥΘ] ΠΟΥ βοῖπο ΜΠ ρον ἄθιη Καὶθ- 
868 αὐρϑηθῖσε 8 ΟΠ 6 ννΟ]]16, υναΥ 
65 56 ΠΥ Ζιυνθοκπηξϑ510᾽, 6116 50 νϑὺ- 
ΒΕ ομ6 υβϑομθ 6556] θη Ζὶ 6Υ- 
αἸομίθη, οὐδὺ αἴθ ϑὅασθ ἄανοη ζΖιιῖ 
Ῥομιΐζθη ; ΔΡΕΥ͂ οἷπθ δυηβίπαξίθ 
Ὑντἀευ!εσιηρ αἰϊγῖίθ 516. βοῆννου- 
Το νεγαΐθης ΠΑΡ 6η.(’ Α]1πι5, ποη 
ἸϑΡῚ5 ῬΥΟΒΔΡ1115., ΥἸΙΠΊΟΥ 6] 115 σοὶ 
ΟΠ ΘΙ ΟΥ̓ Ῥάο, 581. 5664.» 
Οὐπὶ νϑύᾶθ οδιιθδαθ Ἀ6}}]1] Ῥϑ]ορ. 
(νον Πευυβομϑ ομεῖρα ΠΟΥ πλι ἢ, 
γνουηϊς αἷθ ΑἸΠΘΏΘΥ ἴοι 1ῃγ65 
ΟἸ Κα Ββαϊθηΐεη,, δὰ ἀθυ δἴμθη, 
πὰ αἴ6 ποι αἴθ ΕἸξουβιομὲ ἀοΥ 
ϑρασίδπευ, ΚουϊηΊΠοΥ τα ΤΠ 6} 4-- 
ΠΘΥ διῇ ΟΥ̓ ἀπάθυπ ϑοίΐθ, "9 αὐ αἱΐ 
ὙΝΤΕ]απ,) πϊηΐπιθ οἷηξ ομρϑβειι- 
Τα. 

ἐντεῦϑεν οἵ Μεγαρῆς, ὅτε δὴ ᾿πείνων βάδην, 

4038. -- κατεῤῥάγη, εγερίϊ. 
τιδιαΐα. ΠθῸ πιοίο Ουδεοὶβ, πι6- 
ἴδρποῦα. ν. ϑοόρῇῃ. Απὶ. 631., Οδό- 
α1ρ. Ἀ. 1029. Ξεᾳα.} 1914., Τυδοῆ. 
807. οἰο. Ψδ]οκ. δὰ Ἐμιυὶρ: ΗἸΙΡρΡ. 
1598. (1277.}): ΟἸιαθοιηαιιθ πᾶσ πα 
Οἴιπι ΨἹ ΕΥ̓ΠΙρΡΘΥυιΣ, 5ῖνγθ 4π86 νϑ- 
Ποπιθηδὶ οὐ Πρ ϑίιι ἴῃ ομϑβίδηία 
αιιαθνῖ5. ξουτιΐην 1115. ῥαγῆναι 
αἰοιιπίιν, εἶν ἐῤῥωγέναι, ἐκραγῆ- 
ναι, καταῤῥαγῆναι οἵα. 

495, ΟἸγΙρίι5. νοσαραίιν Ῥοχί- 
9165 ῬΥΟΡΊΘΥ δἰοααθη δα, ροΐθη- 
ἘΙΔΠΊΠ 116.) τιῦ ποτθὲ 7216460}5. 1]. 1]. 
Ρ. 910. 5.: - ὅτε ὁ Ζεὺς Ὀλύμ- 
πιος χαλεῖται, ἐπήγαγε τὸ ἤστρα- 
πτεν, ἐβρόντα. Εὔπολις 4ή-- 
μοις᾽ κράτεστος οὗτος ἐγέ- 
νετ᾽ ἀνθρώπων λέγειν εἷς, 

496. 114 Ρ]Ίη. 1, 90... πο5 Τιθεῖ. 
Αὐἱβίορῃ, ρ. 93., Ε]115]. 1|ρυὶ να]- 
Βα. πλϊητ15 ΟΙΘρα πη  ὨΠΠΘΓΟ ἤστρα- 
πτεν. 

497. αϑυπαθίοη ἐπεξηγητικὸν, ἀ6 
40 84 407. 5.: ἐτ, νόμους. μι- 
μούμενος τὸν τῶν. σκολιῶν ποιη-- 
τήν. Τιμοκρέων δὲ ὁ Ῥόδιος με- 
λοποιὸς τοιοῦτον ἔγραψε σκολιὸν 
κατὰ τοῦ πλούτου, οὐ ἡ ἀρχή; 
ὥφελες (ὠφελές γ᾽ Βτ., ὄφελες 
ΕἼπ|5]1.), ὦ τυφλὲ Πλοῦτε, 
Μηήτ᾽ ἐν (μήτε Βεμη1]. αἸ 46) 

-" ΄ 3 - ΄ ΄ 7 γῆν μὴτ᾽ ἐν ϑαλάττῃ; Ἥητ 
ἐν ἠπείρῳ φανήμεναει (φα- 
νῆναι),. ᾿4λλὰ ἸΤάρταρόν τε 
ναίειν Καἀχέροντα: διὰ σὲ 
γὰρ Πάντ᾽ ἐν ἀνθρώποις 
κακά. τούτοις ἔοιχβ καὶ τὰ ὑπὸ 
Περικλέους εἰσηγηθέντα ἐπεὶ ὃ 
Περικλῆς γράφων τὸ ψήφισμα 
εἶπε δῆήεγαρέας μήτε ἀγορᾶς, μήτε 
ϑαλάττης, μήτ᾽ ἠπείρου μετέχειν 
εἴο. 

600. βάδην, ρΡεδεξοπιΐπι,, Ρϑι- 
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“ακεδαιμονίων ἐδέοντο, τὸ ψήφισμ' ὕπως 
μεταστραφείη τὸ διὰ τὰς λαικαστρίας" 
κούὐκ ἠϑέλομεν ἡμεῖς δεομένων πολλάκις" 
κἀντεῦϑεν ἤδη πάταγος ἦν τῶν ἀσπίδων. 

δ05 ἐρεῖ τις οὐ χρῆν. ἀλλὰ, τί χρῆν, εἴπατε. 
φέρ᾽, εἰ “ακεδαιμονίων τις ἐκπλεύσας σχάφει 
ἀπέδοτο φήνας κυνίδιον Σεριφίων, 
καϑῆσϑ'᾽ ἂν ἐν δόμοισιν; ἦ πολλοῦ γε δεῖ. 
καὶ κάρτα μέν τὰν εὐθέως καϑείλκετε 

δ10 τριακοσίας ναῦς" ἦν δ᾽ ἂν ἡ πόλις πλέα 

Ὁορύβου στρατιωτῶν, περὶ τριηράρχου βοῆς, 
μισϑοῦ διδομένου, Παλλαδίων χρυσουμένων, 
στοᾶς στεναχούσης, σιτίων μετρουμένων, 

ἀσκῶν, τροπωτήρων͵, κάδους ὠνουμένων, 

ἸΑΌΤ Θ- ἐπείνων. ἀντὶ τοῦ 
ἔμ ΤΥ ὑπὸ λιμοῦ διεφϑείρον- 
«βάδην δὲ ἀντὶ τοῦ καταβρα- 

Τὰ ̓αὐξανομένου τοῦ λιμοῦ καὶ ἐπί- 
δοσιν λαμβάνοντος. 5. 

505. καὶ τοῦτο ἀπὸ Τηλέφου 
Ἑὐριπίδου. ἐρεῖ τιβ, ὅτι οὐκ ἐχρὴν 
πόλεμον κινῆσαι τοὺς «Ἰακεδαιμο- 
ψνίους. τί οὖν ἐχρῆν αὐτοὺς ποιεῖν, 
εἴπατε. 8. -- τί χρῆν. Ροβίῖο 
6 }1115, Ὧἀ6 ι8 αἀἰοίαπι δα ἘλιΥΊρ. 
ἹΜ64. 185. οἰο. Ιρῇ]ρ. ΑἸ]. 19592., 
χηοηθηΐα ΠΙηᾶ, : δηλαδὴ ξανϑῆς 
ἐϑείρης. ΚΑ. ἐμὲ δὲ τέ χρὴ δρᾷν 
τότε: 

507. φ ἡ νας, πιοτιδέγατιδ ΘΒ ΘΙ» 
᾿. 6... τἷ5] ἔδ]]1οῦ, Ρα]δηλ ΘΠ ν 6 η- 
ἀθη5. ΠΟ ΟΪ8Π|ι. αιρρ6 ποπ ἔὰγ- 
ἴο δ ]αίτιπι, 56 θηγίιη ἃ ΘΘΥΙΡΉΪΟ. 
νϑυιπ] 5 ΟΟΡΠδηΐα ]1Ο] αἸ ΘΗ, 
δαὶ ἔπγῖο δΡ] αἴ 1 6556. δΧ 1Π 5118 
βοοϊογιιηι, ἔθ ΠΊΘΥΘ διβοι [αἰ ΠΥ] Πη- 
Βυαπίαγ ΑἸ ΘΏ ΤΕ Π565.), ΠΡ ΠΙΙ ΠΩ 116 
Ῥτορίθγθα δθίϊιιπι Θχ οι αίγὶ, ΡΘΥ- 
Ῥούδηὶ 8.: φήνας, συκοφαντή- 
σας, φεναπίσας. Ξ- Τασῖ: ἢ) δὲ 
Ζέριφος νῆσός ἔστιν εὐτελεστάτη 
πρὸς τῇ Θρᾷάκῃ. ἀπ ΟΥοἸδαιτιη,, 
ἴῃ αἰποποαι Αὐπδπίθηβίθπι τϑάδ- 
οἴα, ἀθ στα ϑίγαρο 2, δ... νο]. 9. 
ἢ 991: δα: ΤΑποτητα.: : οὕτω δ᾽ 
ἐστὶ πετρώδης ἡ νῆσος, ὥστε ὑπὸ 
τῆς Γοργόνος τοῦτο παϑεῖν αὐτήν 
φασιν οἱ κωμῳδοῦντερ. δαχη δ6- 

σίρλίμπι ΔΡῬΘΙΪαν Τδοῖίτι5 ΑὩπ, 4, 
21.γ ραγναπει δεγίρλοπι Ον]αῖιι5 Μει: 
5, 242. 

δ08. καϑ'. --- δόμοισιν ; πιίπε 
«ἰοτιῖ δεαφγθεῖδ ; ἢ. 6. Ρϑοθη αϑ1- 
ἰδΥθὶ 18. 7 -- ὃ εἴ. ἀντὶ τοῦ οὐδὲ 
ὅλως. καὶ τοῦτο ἐκ Τηλέφου. 8. 

510. τρεακ. ναῦς. ἩΠΠΙΘΥΙΙ5᾽ 
σομϑβιιθίιιθ {ΥΙΓΘΙ 1, 6π|85 ἴπ- 
δἰσιιοῖαβ ΠΡΌ βοϊθθδηΐ Αἰ μθηῃ. 
νἱἀθ Ῥᾳο. 496. 

5611. περὲ τρ. βοῆς. τῶν βο- 
ὥντων περὶ τοῦ δεῖν τριηράρχους 
εἶναι. 8. 

512. μεισϑοῦ μὲν τοῦ διδο- 
μένου τοῖς ἐμβαίνουσιν εἰς τὰς 
ναῦς. Παλλ άδια ὁὲ ἐν ταῖς πρώραις 
τῶν τριήρων ἦν ἀγάλματά τινα ξύ- 
λινα τῆς ᾿Αϑηνᾶς καϑιδρυμένα, ὧν 
ἐπεμελοῦντο μέλλοντες πλεῖν. 8. 

518. στοιᾶς ΕἸἸπ15]. οὐ Π)1η4,,9 πὲ 
Οομποῖοη. 676.- 684.. 686. ; {πθ6πὶ- 
δαπηοάππι δοιὼ, χροιὰ οἱ 51ΠῚ1118 
αἰοιητιγ, 8.:;: στοᾶς στεν, τῆς 

λεγομένης ἀλφιτοπωλιδος, ἣν ᾧὠκπο- 
δόμησε Περικλῆς" ὅπου καὶ σῖτος 
ἐπέκειτο τῆς πόλεως. ἣν. δὲ- περὲ 
τὸν Πειραιᾶ. στεναχούσης δὲ 
διὰ τὸ πλῆϑος τῶν συναγομένων 
ἐπισιτισμῶν. 8. δᾶπὶ ρΡογίϊοιιπι 
οἰΐαπὶ οποίοπ. 686, σομπιπιθηλο- 
ΧΑΥῚ πλομδ ΕἸ] η15], . 

δ14. τροπ. τῶν ἱμάντων, τῶν 
συνδεύντων τὸν πάτταλον. (9) λέ- 
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σι »» ϑι σχορύδων; ἐλαῶν, κρομμύων ἐν δικτύοις, 
στεφώνων, τριχίδων, αὐλητρίδων, ὑπωπίων" 
τὸ νεώριον δ᾽ αὖ κωπέων πλατουμένων, 
τύλων ψοφούντων, ϑαλαμιῶν τροπουμένων, 
αὐλῶν, κελευστῶν, νιγλάρων, συριγμάτων. 

γω δὲ τὸν σκαλμὸν, τὴν κώπην. 
Ὅμηρος (Θά. 4, 782) τροποῖς 
ἐν δερματίνοισιν. Β6. σεαί- 
γπογάπι ἰογὶ5. ὙΥΊΘΙαμα. Πμάογγίο-- 
ΠΊΘΥ͂Ι. 

515. σκορ., ἐλ. οἱ γὰρ ἐπὶ πό- 
λεμον ἐξιόντες ταῦτα ὠνοῦντο καὶ 
ἐν λίνοις ἔβαλλον. 8. κρομμύων. 
νἀ Β8η. 615. 

516, στεφ.; τριχ. ταῦτα μὲν 
πάντα ὡς εὐωχουμένων τῶν μελ- 
λόντων ἐμβαίνειν εἰς τὰς ναῦς. 
τριχίδες δὲ εἶδος ἰχϑύων καὶ 
ἴσως οὕς ἡμεῖς καλοῦμεν ϑρίσας 
(ϑρίσσας), ἐπεὶ ϑριξὶν ὅμοια ἔχου- 
σιν ὀστᾶ. 8. τριχίδες, τριχιάδες, 
δοίσσαι 5ιιηῖ Ῥ]βοΐοι] 6 ΘαΥ ΔΥΌ Τα 
ξῖνθ βδγαϊπδυπι σοηθῖθ (ϑαγάεί- 
ἴοτι; Ψοβ5. αἰχιὶ Ογάεισο, Ἰν. 6. 
Οταπβοίίπρο, Οτιμιαϊιρθ7), ααὶ Ρἱ-- 
5015. δε εγργίτιμα σοῤίο [“1}11}..}, 
ἂθ φυΐθιι5 νἱὰ ἃ. ̓ πίουρρ. δὰ Εφι.- 
668. εἴ, 4τιο5 Ἰδιιάδπὶ, Οδηληι οὗ 
δομποιάθσαμι δὰ Ασίϑίοι, Η. Α, 1. 
4. Ὁ 516. Ξϑαα.; 1, 9.. Ρ᾿ 628: -- 
αὐλ., 4.86 οφοπηθϑβαιομῖθιβ5. ἰπ- 
τογοσαηῖ. οἴ, ἤδη. 478. 56ᾳᾳ., 
Ῥ]διέ. Αἰ. 986,, 8:19, 857. Ρ]αίο 
ϑγηρ. 830, 1. ὡς κωμαστῶν καὶ 
αὐλητρίδος φωνὴν ἀκούειν, τὶ 
να, 1πίοτρρ. --- 8.: ὑπωπέίων. 
τῶν τύλων τῶν γινομένων ἐν ταῖς 
χερσὶν ἀπὸ τῆς τοῦ σιδήρου ἐργα- 
σίας. λέγεται δὲ καὶ ὑπώπια [καὶ] 
τὰ ἀφ᾽ οἱασδηποτοῦν πληγῆς τραύ- 
ματα. 60 5θῆβιι ῃἰσ πβιυγρϑίτν νοχ. 
εἰ σοτη 155. οὨθι15, ΡΥ ΘσΘΥ 1} Π811- 
ἸΔΥΠπι,) ΠῸπ ἰσῃρα ΔΡ6556 βοϊετξ 
Ῥ]οσ86. 

517. κωπέων. τῶν εἰς κώπην 
ξύλων ἐπιτηδείων καὶ (2) κώπας 
ὡρμοξόντων, ἵνα ἴδωσιν, εἰ ἐντρέ- 
χουσι τοῖς τρήμασι. 8. ροβίοτιο- 
τοπι πᾶμο Θχρὶ σαι Ομ θη γϑρυθ- 
Πιεμάρηβ, τὶ ἕϑ!]οσ, Κι: 2.86 }0].,“ς 
ἡπαιῖς, ,,]σσιπι της 1ΐα ἰηΐοΥ- 
ῬΥδίδειγ, αὐ, αι1ἃ ἀΐσοχα νο]]ῖ, 

ΔΕΆΙΒΤΟΗΡΑΝΕΒ [], 

Ὠθβοῖαϑ5.“6 8, ἃ τϑοίο κωπεύς. ,, -- 
δπηῦ χωπέες (κωπεῖς) ἑέρτια γϑπιῖβ 
7αεοἰοηιαΐς ἀρέα. (ν. Βοροϊκῃ. δϑεααξε- 
λαιυδῆ. ἃ. ΑΙΒ, ἴ. 1. Ρ. 75. 1) ἐπι) 
Ἠεβυοῆ.: κώπεις (5ογ. κωπεῖς), τὰ 
εἰς κώπας εὔϑετα ξύλα. νἀδ 511π|- 
ταῖπὶ ὕΆ]0Κ. δα Ηεσοα. (5, 28,19.) 
Ρ.- 388. πλατουμένων να]εῖ φιίμαθ ἔπι 
Ραϊπιμίαα δχαδοϊαγιειγ, ἃ πλάτη, 
ῬΡαϊπιμία τοπεῖγ ἀμ 8 πλατόω. ςοη- 
ΠΟΙΘΠ ΟΥ̓ πὶ ΥὙΘΩΊΟΥΏ ΓΘ ΧΊΠ115 
ἸΡΟΥ δϑδὲ μαϊμηϊαθ ἀδαο]αιῖο : 
τ Π]ῖῸ ΤΩΪΠΟΥ͂ ΟΡ ΘΓα Υϑ]ϊ τι ραγιϊ 
ΠΡΟ ; ὈΥΔΘοριια οβὲ ρ48]- 
τημ]8. ἰηἀ8 δεξ, αιιοὰ πλάτη Ρεὺ 
συνεκδοχὴν χοπιώπι δἰ σα οαῖ ; 56 
ῬΥΟΡΥΘ δδῦ ρϑὺβ υϑιηὶ 1ηΣΘΥΙΟΥ͂. 
Ἠεβυοῆ. : κώπης τὸ ἄνω κώπαιον" 
τὸ δὲ κάτω πλάτη.““ Βγ. ΤΠερρΡμγα- 
511 τ, 1. Ρ. 176. οἱ τοὺς κωπέας 
ξύοντες οτιπὶ ἢ. ]. σοι ραγαΐ δομποί- 
ἄον. 1. 8. Ρ.. 418. Ὠύπά. 

518. τύλων. τῶν ξυλίνων ἧ- 
λων. --- ὃ. ϑαλ. τροπ-. 6ὲ χοπιο- 
χσωπιγ φιΐ ἰοσχυ αὐ 5εαίπιμπι αἰἰέ- 
ξαπέιμσ. Ηδβυοῆ.: ϑαλάμιαι κῶπαι 
αἱ κατωτάτω, καὶ οἱ ταύτην ἔχον- 
τες τὴν χώραν ϑαλάμιοι λέγονται. 
(οἴ, Βιαπ. 1013.) 1΄δπὶ;: τροπώσα-- 
σθαι, τὸ τὴν κώπην πρὸς τὸν 
σχκαλμὸν δῆσαι. ΕἙ Κ΄. οἵ, 514. 

519. αὐλῶν. 1π᾽6]}}Π]ραπιιν {1-- 
ἈὈΊῖαθβ τῶν τριηραυλῶν, εἶνα {1Ρ]1ο]- 
ΤΠ 1Ὼ ΤΥΓΘΠΪ,) Ὧ6 φαΡι5. αἰχῖξ 
Καμπη. δὰ Ῥοΐμις, 1, 9. 56ρη). 96. 
ἀθ χελευσταῖς, 5ἶνεα Πογίδιοτϊ- 
Ριι5 τδιιῖριπι, νἸἀ6 Ὁ. Ο. 8, Κορ Κιὰ 
Πργιι ΘΟΥΠπι. ἀ6 Ὑα 1}1]1ἴ, ΟΥδ6- 
οοΥ 86 νῸ Πούοΐοο Ρ. 167. 8}- 
ποῖ, δ δουρίουθβ δῃ!αιϊαίπι 
δτ. 8.: νεγλάρων. ὁ νίγλαρος 
τρῆμαά ἐστι, καὶ μέλος μουσικὸν 
παρακελευστικόν. Βτ.: -- Ἐϑι νί- 
γλαρος πιοάιϊι5 αιάδηχ 1 {ἰ014-- 
Χιπὶ σαί. ν]46 Ρο σοι 4, 83. 
- Ηδβυοῖ. : νίγλαροι, τερετίσμα-- 
τα, περίεργα προύσματα. Δρρε|]Α-- 

0 
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ταῦτ᾽ οἶδ᾽ ὅτι ἂν ἔδρατε: τὸν δὲ Τήλεφον 
οὐκ οἰόμεσϑα. νοῦς ἄρ᾽ ὑμῖν οὐκ ἔνι. 

ΗΜ. ἄληδες, ὦ ᾿πίτριπτε καὶ μιαρώτατε; 
ταυτὶ σὺ τολμᾷς πτωχὸς ὧν ἡμᾶς λέγειν 

καὶ συκοφάντης, εἴ τις ἦν, ὀνειδίσας ; 

δ95 ΗΜ.νὴ τὸν Ποσειδῶ, καὶ λέγει γ᾽, ἅπερ λέγει, 

δίκαια πάντα, κοὐδὲν αὐτῶν ψεύδεται. 

ΗΜ. 
τ ΡῚ , -»" ς - ὯΡ ὡϑν. (9 -“ 

εἰτ΄, εἰ δίκαια, τοῦτον εἰπεῖν αὐτ ἐχρῆν; 

ἀλλ᾽ οὐδὲ χαίρων ταῦτα τολμήσει, λέγειν. 

Ραΐαῦ οἰΐδπι ψίγλαρος ΡΘΟμ] Αγ 15 
φαδοϑάδι {018 6 ΒΡΘοΙεβ. Ῥο]]αχ: 
νίγλαρος δὲ μιπρός τις αὐλίσκος, 41- 
γύπτιος, μοναυλίᾳ πρόσφορος. ἕοτ- 
ἴα556 ΠΟ πλμ]ειατι αι) 51}}}15 ἔπους 
0166, Ο]15 11 ΤΠ] ΠΠ1Δ ποβίσγα τὲ- 
5115. 461 γ7γε νοΟΟΘΏγ15. 

520. παοΐθητις Ἡυροίγροβὶβ 6ο- 
Υὰπι., 4π886 ΠΕΥῚ βοϊθὴῦ ἴῃ οχρο- 
ΑἸ] οαθι15» ομπὶ ΟἸαβββ 15 γ1- 
ἴπτ. Β6. 5.: τὸν δὲ Τήλεφον. 
καὶ ταῦτα ἔκ Τηλέφου Ἐυριπίδου. 

ἜΘ Σ ἄληϑες; αἰτι σνογο 9 νὶάθ 
ΡΙαΐ, 195. ἐπίτριπτε. σοηνϊοὶ- 
τι} 5016 16 ΟΟμΊΟΘαΙΪ86, πἰὶ οἱ μὲ- 
αρὲ, νΕ] μιαρώτατε: ο, ΡῬΙ]μὲ, 975,, 
989., Β6η. 481 εἴο. 

523. πτωχὸν ῬΒιΡΟΥΘΠῚ ῬΔΈΡΘΥ 
Ἰγϑίιι5 νοσαὲ, «ιοα εἰρωνικῶς τε- 
1:5} ΤἰοαθοροΙ 545. πᾶ) Ἀ8ι1- 
ΡΘΥ͂, πένης » αδϑὲ βθῆδθχ, ῃιθπηα]οι8, 
πτωχὸς, ποῃ εβῖ. οἵ. 660. 56644.; 
ΡΙαῖ, 544 5644. 5.: ἐνταῦϑα διεαι- 
φεῖται ὁ «Χορὸς εἰς δύο μέρη " καὶ 
τὸ μὲν ὀργίζεται ἐφ᾽ οἷς λέγει ὃ 
Δικαιόπολις, τὸ δὲ καὶ ἀποδέχε- 
ται. -- 

5δ9ά, 1001 ὠνείδισας, ἰπτθαία 
οΟμ δ ΓΙ ]0η6 νΘΥΡΟΤ ΠῚ, --- εὔ τες 
ἢ Ψ Σὲ φιιδφιαπι δ οἵς ῬΙ]μΐ. 
660., Ῥᾶο. 802. εἴς. 

597. εἰ δίκαια, μι τ ριυλὲ γπδρὰς 
νἱὰ. Μίδιιμ, συ. 80. ὃ. 5268. 1. 
τοῦτον. τὸν πτωχὸν, ἬΣ τ 
ΡΘΥ σοπ θηϊίαπι,᾿ τι 586 ρῖπ5. νἱ 8 
ἤδη. 946. εἰο. 

οὗτος σὺ, ποῖ ϑεῖς; οὐ μενεῖς; ὡς, εἶ ϑενεῖς 
τὸν ἄνδρα τοῦτον, αὐτὸς ἀρϑήσει τάχα. 
Χ , Ε Α ΄ 3 ᾿Ὶ 

ἰὼ Ζάμοχ, ἰὼ, βλέπων ἀστραπὰς, 85:.. 5]. ἸΟΙΚ οὗ, 

περίοδος. 

528, Πὶς αϊοιϊβ πη ὈΙσΑΘΟροΙ- 
ἄδπι ἱηνδάϊ; 56 δ αἰέθσύο ϑ6ηι- 
ΟΠΟΥΟ τοι]ηδίασ: σαθΥ [,81|8- 
ΟΠ ΠΊ ἀϊισοσαπθ δὲ γΑ1]1 168 5101 δᾶ- 
νοσδῖ, - οὐδὲ Ῥχο οὐ, εἶνε ρο- 
ιπ86 ργὸ οὐ δὲ ΡεΥ ῬΊΘΟΙ Ἀ5ΠΊ1Π1. 
οἵ,, τιοπϑηΐθ ΕἾ Ππ15].. ἱπἔγα 740.; 
Ρταθίδγθασαθ Επισιρίάθηῃ στο. ΠΝ 
1929., ἘΠ. 967... Θϑορπβοοίοι Θδᾶ. 
ΟΟΙ]. 474... Τγδοι. 1068. εἴα. -- 
τολμήσει, αἰιδιεδ 7μετῖε. ντάε ἤθυμι. 
δα ΨΝΊδσοΥ, δηποῖ. 164. νεὶ 1 οχ- 
Ῥηοαπαάιϊιῃχ. οϑὲ ξαϊασιπι,, πὶ 56π- 
ἰοὐϊ8 εἰὲ μΠᾶθο: ψϑγώπι Τιογι 15 Θδὲ, 
φωΐ ἑαΐία αἀἴσοτα ἐπιρατιθ Ροδδίί. 

δ5ῷ9. ϑενεῖς. ἀντὶ τοῦ τύψεις. 
51. ν]οΐον. 8.: ἀρϑήσει δὲ κατα- 
ληφϑήσῃ. ΡΙδιαξαβ ΑἸΊΡΗ. 90. 4“ὼ- 
τονε, τοτὲ αδιρὲδ, δὲ θβὸ 7 μδέεπε 
δι 67. 

581. σοπιροβίζοβ. ἱπν θη η115 Θ]γ- 
ΠΟΠΘΟ5 ΟΠ] Δηδρϑαϑίϊδ, δηϊ15ρα- 
5115,,Ὠ, ΟΠΟΥΪΘΠΡ15, δηθούθο οὶβ 
ΑἸ Πἴσαπθ ρα ἶθα5 νοὶ πηϑίτῖβ. αι] 
νοίαὶ ογθίϊοος δα] πη ρὶ ἃ ΒΙγοοπ εὶς 
ὩΟΩ ΘΌΠοΥΥθηΐθς. βθα 605, 8 αιϊ- 
Ριι5 ᾿ποῖρουθ ροββίμν συ σΟη617 δαξ 
φυϊα εϑὲ9. εχ 6410 1}{6]1Πρ8Π1115, 
Ἶ8πὶ ἢ. 1. ἀοοΠπλϊϑοι πὶ 6558 τιϑπσ- 
Ῥϑΐιπι 80 ΑΥΪβίορ πα 9 58116 Π111- 
ἰδηάα ΠΟ δαηΐ ἴ8}1ὰ. 564 ποΐδη- 
δ Τδὴ φϑηὶ γαυΐογα, οἵ. 594. 566. 
-- βλέπων ἀστραπὰς. οἱ βλέ- 
πειν "ἄρη ῬΙκε. 894. οἱ ϑἱμηη ἃ Ρᾶ5- 
51 ἃρ. πμο ποβέση οἱ δ]οθ. 
ΒΟΥΙΡΊΟΥΓΕΒ. 
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βοήϑησον, ὦ γοργολόφα, φανείς! 40. 
ἰὼ “άμαχ᾽, ὦ φίλ, ὦ φυλέτα, 
εἴτε τις ἔστι ταξίαρχος, ἢ στρατηγὸς; ἃ8.; 411. δἰ ἀῃ. 

δ8ὅ ἢ τειχομάχος ἀνὴρ, 1. 4. τ. 

βοηϑησάτω τις ἀνύσας" ἐγὼ γὰρ ἔχομαι μέσος. α5:, 
8 ἀμ). 

44. πόϑεν βοῆς ἤκουσα πολεμιστηρίας; ἌΝ ἢ 
ποῖ χρὴ βοηϑεῖν; ποῖ κπυδοιμὸν ἐμβαλεῖν; 
τίς Γοργόν᾽ ἐξήγειρεν ἐκ τοῦ σαγματος; 
3 

5401. ὦ Δάμαχ ἥρως, τῶν λόφων καὶ τῶν λόχων ! 
ΗΜ. ὦ “άμαχ,, οὐ γὰρ οὗτος ἄνϑρωπος πάλαι 

ἅπασαν ἡμῶν τὴν πόλιν κακοῤῥοϑεῖ; 
44. οὗτος σὺ, τολμᾷς πτωχὸς ὧν λέγειν τάδε; 

41. ὦ Δάμαχ᾽ ἥδως, ἀλλὰ συγγνώμην ἔχε, 
545 εἰ πτωχὸς ὧν εἶπόν τι κἀστωμυλάμην. 

ΔΑ. τί δ᾽ εἶπας ἡμᾶς; οὐκ ἐρεῖς; 
} Γ ’ 

οὐκ οἱδά πω; 
ς Ἁ - “ Η κ -" “ - 

ὑπὸ τοῦ δέους γὰρ τῶν ὕπλων ἰλιγγιῶ. 

ἀλλ ἀντιβολῶ σ᾽, ἀπένεγκέ μου τὴν μορμόνα. 

582. γο 07:5 ἐφγγδι1 ογίδέα ρσαο- 
6: ἘάτιρΡ. ῬΠοδΩ, 190, (117.) 
τίς οὗτος ὃ λευκολόφας,, υἱοὶ δ᾽ οἱ- 
115. Τουπιαθ ψοσβ) 14 αιιαθ δηλ το- 
οοπϑιῖ ΨΚ Δ]ΟἸ, 

584. τοὶ! σόμπιις οἰΐαπὶ ἃ 80- 
ῬῆΟΟΙΘ δα]: θιέαπχ ΕἸ. 1907., εἰ 
Οεα, Οοἱ]. 905. 

536. νογϑβιιβ τρίχκωλος, αιιὰ}15 8391. 
οἵ, ϑορῇ; Απέῖρ. 1047. --- ἔχομαι 
μέσος. ἀντὲ τοῦ ἥττημαι, ἀπὸ 
μεταφορᾶς τῶν ἀϑλητῶν τῶν τὰ 
μέσα ληφϑέντων, καὶ μὴ ἐχόντων 
εὐχύλως ἐκφυγεῖν τοὺς ἀντιπαλαί- 
οὕτας. 8. οοπίεταπε Εσι, 888, 
Ῥίδη, 484, --Ἐ ὠνύσας, τι ῬΙ]αϊ. 
945. οἵο. 

598. κυ δ. κυδοιμὸς πόλεμος, 96- 
φρβορ, ταραχή. 51]. ΝἸοῖοτ. οἵ, Ρδο. 

589. εἷς τοῦ Παμάχου ἔχοντος 
ἐντετυπωμένην ἐν τῇ ἀσπίδι Γορ- 
γύνα. ὃ. οἵ. 1098. σάγματος. 
Ἠεσυοῖι., πιοηθηΐ ΕἸη15].: σάγμα" 
τὸ ἔλυτρον τῆς ἀσπίδος: οἴ, Ρο]- 
Ἰὰχ 7, 157.; ἀθ τοῖο διιξθι ψογϑὶ- 
οὐἶο νίἀδ Ἰηΐτα 1104, 

! 
540; τηϊγαμ 5 ΠΟσ. ΠΟΙ εἴπ6 ἢϊ- 

αἸσηδίίοπο, ἂν, 61. Ἄπολλον ἀπο- 
τούπαιε, τοῦ γασμήματος οἴ. 
δύῃ. ρου. δύ. ὃ. 848. λόφων, 
λόχων. Ραϊοποπιαβία, δ᾽ 116 Ὁ, 
τηοηθηΐα ἵζ,, 1ηἶγα 1007, τοὺς λό- 
χους καὶ τοὺς λόφους. 

541. πάλαι, πιοίο. οἵ. ϑ0ρῇ. 
Τύδομ. 1056., Επ ΣΡ. ῬΠοδη. 19251., 
ΗΙρρ. 1039, 

βδάῷ. κακοῤῥοϑθϑεῖ. κακῶς ἀγο- 
ρεύει. 5]. ὙἹοίοτν. ΕἼη151.: ΘΒ. 
κακοῤῥοθ!θεῖ" πακολογεῖ, λοιδορεῖ, 
ὑβρίζει. νοσΆ}υ. ΤΎΔΡΊΟΙ5. τ|51}6|1551- 
χατιηὶ πΟΚΊΘΥ πϑιιχραΐ εἰϊᾶτι ὙΠ 65Π|. 
896, 

δ45. πτωχός. οἷ. 598. 8.: χάστ: 
ἐφλυάρησα, περισσόν τι ἐοῦ δέον- 
τος ἐλάλησα. --- 

547. τῶν ὕπλων, εἰγρεί. ἐλ εγ- 
γιῶ. σκοτοδινώ, ὑπὸ ἑῆς γαστρὸς 
συνέχομαι (ρτεμιοῦ, οχὐιοῖου). τοῦ- 
το ὃὲ καὶ Συρακόσιοι εἴελον λέ- 
γουσῖν εἴο. 8, οἵ. 4187. δὲ δαϊά. ν. 
εἰλιγγιῶ. ΄ : ἐπ ἄν 

548. τὴν μοόρμ: ἀντὶ τοῦ τὰ 
φοβερά" φοβερὰ γὰρ ὑπῆρχεν ἡ 

«4 
Ὁ 
ν 

' 
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ΔΑ. ἰδού. 

ΖΊ]. 

550 4... κεῖται. 

ΧΗΣ 

44. τουτὶ πτίλον δοι. 

11: 
ες Βυ:} 

ΑΡΥΣ ΕΟ ΦΟΥΔΙΝΝΟΥΣ 

παράϑες νυν ὑπτίαν αὐτὴν ἐμοί. 

φ 3 Ι - Ν ΄ 

φέρε νυν ἀπὸ τοῦ κράνους μοι τὸ σπτξθον. 

τῆς κεφαλῆς νύν μου λαβοῦ, 

ἵν᾽ ἐξεμέσω᾽ βδελύττομαι γὰρ τοὺς λόφους. 

“44. 
πτίλον γάρ ἔστιν... 

21. 

588 
“ΔΑ. 

21. 

οἴμ᾽, ὡς τεϑνήξει. 

μορμώ. ἐνταῦϑα δὲ μορμόνος, ὡς 

τρυγόνος" ἀλλαχοῦ δὲ μορμοῦς, εἰς 

Σαπφοῦς. 8. Θογρολθια ἴῃ ΟἸΥΡΘΟ 
αἰοὶ τποπῖῦ ΒΘ. 

550. τὸ πτερόν. τοῖδηι οΥἹϑῖαπι 
οἰ01 ἀδυὶ Ἰιρδὺ; 564 ππϑηὶ ἰαητιηι 

δχ 1184 ρϑμηδπηι εἰ ρουτσῖὶ Σιϑπια- 

οἤιι5. 8.: πτερὸν αἰτεῖ, ἵνα ἐξεμέ- 

σῃ- εἰώϑασι γὰρ οἱ δυσεμεῖς πτε- 

ρῷ χρῆσϑαι. Ρίμτ, ἐν πολιτικοῖς 

παρανγ. Ῥ.- 801.. τπιοσπεηΐθ Κι, καὶ 

πάλιν αἰτοῦντα λεκάνην καὶ πτε- 
ρὸν, ὅπως ἐμέσῃ εἷο, 

552. βδελ. - λόφους. 1. 6. 

παισοαπι πεῖ τπουνοτιὲ ογίδέαο. ΠδμΟ 
δὐπι 5ἰρηϊποαϊίομοπι ἱπιθσάπιηι 

μαροὶ τὸ βδελύττομαι: νὶάδ Ὑὰ- 
βοιπθδημ. δὰ Ῥο]πο. 10, 76. τς; 

554. οοἀά. ἱπορία αἰἸϑυποίϊομα: 

41. πτίλον γάρ ἐστιν εἰπέ μοι τί- 

νος ποτέ; «14. Ορνιϑός ἐστιν. 
41. ἄρα κομπ.ι; Ῥᾶμ]ο μ16]1ι5 
ἘΠ115].: Ζ1. πτίλον γάρ ἐστιν ; εἰς- 
πέ μοι, τίνος π. Ὄρρν. ἐστιν. ἀρὰ 
κι; 868 ἴπδβιῖξα ἰδπιθη ἰβία αιᾶθ- 
οἰΐο οδὺ πτίλον γάρ ἐστιν; 6δέπ6 
ἐσίδαν ροππαϑ υαϑβὶ 1Ὼ αιϊβαιιϑπι 

ἀμθιίαγθ βαμῖι5 Ροϑϑῖξ. ἴπιὸ Τυϑτη8- 
ομιπὶ Ροππαπι 11|6πὶ 84 δἰ πιϑηιοαϊ 
ἀδιπὶ δαί θουὶ νϑϊϑηΐθπι, οἵ ποὺ 
ν6] ααϊάάαπι 5ἴπι118 Δα α] γι Π; 
χὰ ἀδίογγθαὶ Ὠ᾿Ισαθοροϊίάθμι, πτί- 
λον γάρ ἐστι τιμιωτάτου τινὸς Ὅρ- 
γνιϑος (5011. δἔσα Π]οϑιμ 611, τι ΕΧ 
νοῦβα 1088. 1ῃτ6}}15.85), 56 πΘΧ ποὸ- 
β'εσ ἰωΐθυρθαὶ νουθὶβ εἰπέ μθὲ 

οὗτος, τί δράσεις ; τῷ πτίλῳ μέλλεις ἐμεῖν : 

εἰπέ μοι, τίνος ποτὲ 

ὄρνιϑός ἐστιν. ὦρα κομπολακύϑου; 

μηδαμῶς, ὦ Δάμαχε! 

εἴς. δὲ πιϑσηϊποδπι 5Ε8 πὶ γΣ1115 

ΡΥ δοαὶ σα ΟΠ ἘΠῚ γἱαίου]δο ἀν]β πο - 

πολακύϑου τοταπιεπιογαίϊίϊομα 66- 

Ῥυϊηῦ, 

555. κομπ. ματαιοκόμπου καὶ 

κπομπώδους ἐν τῷ καυχᾶσθαι. παρ- 

ἐποίησε δὲ καὶ παρέπλασεν ὀνό- 

ματα (ὄνομα τὸ) ὄρνεϑος διὰ τὸ 

κομπαστὴν εἶναι τὸν “άμαχον. ἄλ- 

λως. ἀπὸ τοῦ λακεῖν ἐν παραγώγῳ 

γέγονε τὸ ληκύϑιον. ληκυϑίζειν γὰρ 

τὸ μεῖζον βοᾷν καὶ ψοφεῖν. ἦχον 

γὰρ ἀποτελεῖ καὶ ἡ λήκυϑος, ἐπεὶ 

καὶ αὕτη πεφύσηται. πάντα γὰρ 

τὰ πεφυσημένα κόμπον ποιεῖ. (απι- 

Ῥυ]] δῖα οἰοανίαια αἱοῖς, ααοα 1π- 

δρίπμι 6558. οἵ Ροῦδι5 116] Πρ5θη- 

ἀτπι ΡΟΥΘ ΌΠΟΙΘΩΙ , 788 ΤΡ ΥΪΠγ15 

ορ8 νοχ βαϊϊαγ, 5θη 51} ΘΒ ποι οΥ. 

ἴπ 1δχ. ξ1. ν. λήκυϑος.) ἀπὸ οὖν 

τοῦ κόμπου καὶ τῆς ληκύϑου ὄνο- 

μα συνέϑηκεν. 8- Αα ἢ. 1. τεβρθ- 

χὶς Εἰγηο! δι: χομπολακύϑης " 

ὄνομα ὀρνέου παρὰ ᾿Αριστοφάνει 

ἀπὸ τοῦ κόμπος καὶ λάκω" τουτέ- 

στι μετὰ κόμπου λαχών. ἸΣΑΥΕΕ: 

ταν 1105. - Βδι. γόθεις ἼΟΔΙ 

νοπὶ Ῥργαϊιίουταμδοτίοῆι. 

556. Ὁ οοἄ. Ῥατῖβ. τεϑνήσει. Υἱτ᾽ 

6. ἰπίογρρ. δὲ ἢ. 1. οἱ δὰ ὕ6βρ. 

854., ἰΐδπι σταπιμιαιίοοβ, ἱπ ααῖθιιδ 

ἸΜαῖῖι, ὃ. 2386.. οἱ ἃ })οβΡγ. 1δτι- 

ἀδίαια Ἀππηκθη. δα Τίμι. Ρ. 158. 

-- οἴμοι ἱπαῖρηδπεῖβ 658) ας ΒΡ. 

8ορᾷ. Απΐ, 86.,) 806. οἴο. 
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Ἐ οὐ κατ᾽ ἰσχύν ἔστιν. εἰ δ᾽ ἰσχυρὸς εἶ, 
τί μ᾽ οὐκ ἀπεψώλησας; εὔοπλος γὰρ εἶ. 

444. ταυτὶ λέγεις σὺ τὸν στρατηγὸν, πτωχὸς ὦν; 
660 “11. ἐγὼ γάρ εἶμι πτωχός ; 

“4. ἀλλὰ τίς γὰρ εἶ; 
41. ὅστις; πολίτης χρηστὸς, οὐ σπουδαρχίδης, 

ἀλλ᾽, ἐξ ὅτου περ ὁ πόλεμος, στρατωνίδης" 

σὺ ὃ᾽, ἐξ ὅτου περ ὁ πόλεμος, μισϑαρχίδης. 
4. ἐχειροτόνησαν γάρ με. 

κύχκυγές γε τρεῖς. 
508 ταῦτ᾽ οὖν ἐγὼ βδελυττόμενος ἐσπεισάμην, 

ὁρῶν πολιοὺς μὲν ἄνδρας ἐν ταῖς τάξεσι, 
’, ΦῚ [2 " 'Ω 

ψεανίας δ᾽ οἵους σὺ διαδεδρακύτας, 

τοὺς μὲν ἐπὶ Θρῴκης μισϑοφοροῦντας τρεῖς δραχμὰς, 
Τισαμενοφαινίππους 

557, νούϑβιιϑ ὠἀκέφαλος. 864]. οὔ 
σου κατ᾽, Κ. οἱ Βτ, οὐ γὰρ κατ΄, 
Ἰάσχιθ τη6]1π|8, οἴβὶ αἸ 0116 ἀϊοῖα 
εβῖ, {το οαδιι οπιίθβα ἔμουίς Ρατ- 
τίοιιϊα. τπδ]ηὶ δαιΐαθπι οὐδὲν κατ 
ΞΞΣ Οὐ] 1ητουργθίδι ΘΠ} 6:56 

ἀϊσαβ οὐ νιυϊδαίτιπι. ὅ6}0]. Επτῖρ. 
«ἃ Ηδραρ. 390. εα, Μδιμ.: ᾿ττι-- 
κοὶ τὸ οὐ ἀπαγορευτικὸν οὐδὲν 
λέγουσι. οἴ. ,Βτ. δὰ Νὰ}. 881. πεὸ 
ἐρυθυευῖπι ὅτε οὐ, 511π|116 5:11 
οἴϊθοῖθθθ σαΐιβ.) τιῦ 5β8θρ6 δοίη. 
{77 02] ΔΕΡΟΒΎΠι5 » Ἱποηθηΐθ Βε. ἿΣ 
Ῥτοπι. 215. ὡς οὐ κατ᾽ ἰσχὺν οὐ- 
δὲ πρὸς τὸ καρτερὸν Χρείη, δόλῳ 
δὲ τοὺς ὑπερσχόντας κρατεῖν. 

558. ταυτὶ ---στρατ.; Παφοσια 
γπὶλὲ αἰοῖδ) ν. Μαΐϊη. ουύ, δύ. ὅ. 
410, Ρ. 

5601. σπου ὃ. σπουδάζων περὶ 
ἀρχῆς. (οὗ, ΒΕΚΚΟΥ ΑἸδοα. 1, 69, 
18. Πἰπιά.) “Αἰολέων δὲ ἴδιον τὰ 
ἐπίϑετα πατρωνυμικῷ τύπῳ φρά- 
ξειν. 8. τἱάϊοι σαιιθα ξοία ποηλχί- 
Ὧ8.. Σ, πανουργιππαρχίδης 569. 

862. ξθαι. ὄἄτρατ. ἀντὶ τοῦ 
στρατευόμε νος, στρατιώτης μισῦϑ. 
μισϑὸν “λαμβάνων, -- 8. μεσϑ. 
τᾷ τῇ ἀρχῇ μισϑὸν λαμβάνων. --- 

πο. ἴτα Ῥυΐπιας Βυ, ΠΡτὶ κόκκ. 
τε. κόκκυγες. ἀντὶ τοῦ ἄτακτοι 

πανουργιππαρχίδας " 

καὶ ἀπαίδευτοι. καὶ γὰρ ὁ κόκκυξ 
τὸ ξῶον ἄμουσόν τι φϑέγγεται. 8. 
πόκκι; ομμομεῖί., ϑειϊεῖ. ῬΙαῖο σο- 
χαΐοι5 80. Αἴπθη. ὦ. Ρ. 68. οὖχ 
ὁρᾷς. δ9᾽ ὁ Μελέαγρος 
Γλαύκωνος ὧν μεγάλου γέ- 
νους κόκκυξ ἠἡλίϑιος περι- 
ἔρχεται; (δου θθηάμπι Ριΐο, χ6- 
β. τη 15. ΘΕ ΠΔΥ]15: --- οὐχ ὅρ., ὅτι 
Ὁ Με. -- γένους Κόκκυξ περ:έρ- 
χετ᾽ ἡλίϑιος ;) ΠΒε. 

567. Μῆγαὰ εἰσιιοῖατα, 568 ἐδηιθῃ 
ΞϑὨ]ββϑίηια υἷβα ϑομάξετο δα Βοϑὶϊ 
ΕΠῚΡ5. Ρ. 479.. οἰπὶ 51π11}} αἰΐγα-- 
οἴοηθ αἴοαὶ Χοπορμοῖ Ηἱἰβῖ, ὅτ. 
1, ά, 16. τῶν οἵων περ αὐτὸς ὄν- 
τῶν. ΑἸϊοαμ] ρΥοοΙῖνα Θϑϑδῖ ΒΟΥ ΒΡ Ε 6 
οἷος σύ. --- δεα δ... πο 1 δοῖθηι 
ἀρβοθμάθηϊθς, βθᾷ τιϑύσθάθ ἤμο 
ἡ ίωο οὠγϑίξατιέθ5.,. τοὶ γϑαστᾶϊε Ῥὰ]- 
τ ΘΥ5. Βδη, 952.) πιοηθηΐθ Κι: 
σκέψαι τοίνυν γ᾽, οἵους αὐτοὺς 
παρ᾽ “ἐμοῦ παρεδέξατο, πρῶτον, Εὲ 
γενναίους, καὶ τετραπήχεις, καὶ μὴ 
δεαδρασιπολίτας εἴο,» 1ΠῚ 
598}0],: ἀνεὶ τοῦ δειλοὺς, ἀποδι- 
δρδεύδλυχας τὴν πολιτείαν. Ἡ. Ν0ο55. 
οομἴθυσὶ 7551} Πα] ΖΑΒ ]α 6 65. 
5641. οὐ 184.: 564 1η}6] Πρ απο Σ 
ΟΠΊΏ6 δΘΠ1ι8 πχθγοθάθ σομάιιοι,. 

569, ὁ Τισαμενὸς ὡς ξένος καὶ 
μαστιγίας κωμῳδεῖται, ὁ δὲ Φαίν- 



το 4 ΡΣ ΘΟ  ἿΝ. Ο ΥΣ 

ἑτέρους δὲ παρὰ Χάρητι" τοὺς δ᾽ ἐν Χαύσι 
’ 

Γερητοθϑεοδώρους. “Ζ]ιομειαλαξζόναρ, 
" ΘῈΣ 

τοὺς δ᾽ ἐν Καμαρίνῃ, κἀν Γέλᾳ, κἀν Καταγέλᾳ. 
244. ἐχειροτονήϑησαν γάρ. 
Ζ1. αἴτιον δὲ τί, 

ὑμᾶς μὲν αἰεὶ μισθοφορεῖν ἀμῃγέπῃ, 
ὅτ τωνδὶ δὲ μηδέν᾽ ; ἐτεὸν, ᾧ "Μαριλάδη, 

ἤδη πεπρέσβενκας σὺ πολιὸς ὧν ἕν; ῆ; 

ἱππὸς ὡς ὑώδης καὶ ἡταιρηπώς. 
ὁ δὲ Χάρης ἐπὶ ἀμαϑίᾳ διεβαλλε- 
το. πανοῦργ τούτους κωμῳδεῖ 
ὡς πανούργος», τόν τὲ “Τισαμενὸν 
καὶ τὸν Φαίνιππον καὶ Ἱππαρχί- 
δην, [Θ8πὶ 1πίθυρυθὶ αἰϊοπε δΘο οι 

Πρ  τβ βουρπηῦ Πανοῦργ., οἰπὶ ἴῃ 
δη αι] 5. εὐᾳ. γροῖθ ἰορϑῖαγ παν- 
οὐθγ.,) πῃ. 6, πανούργους ἱππάρ- 
χους, «πθπγϑατηοαιιη ἴῃ δι ρουῖο- 
1115. ΟΕἸΧΙ σπουδαργίδηβ » μισϑαρ- 
χίδης. 501]. ρυϑεΐθοι δααϊδαηι 1π 
Τηγδοῖα ἔπογαηΐ ᾿ΡΊΙβαση Θμ1ι5 1118 
εἴ ῬΠαθηῖρΡαι.} παὶ Γέρητα τὸν 
φαλακρὸν, καὶ Θε ὅδωρον, τὸν 
“Ἰτομειὰ τὸν δῆμον ὄντα, ὃς ὠνό- 
μασται οὕτως ἀπό τινὸς «Πιόμου. 
8, Ταπι ορβοιγα οϑὲ Ποσιηι ΠΟΙ1- 
ττιται πὶ Οὐδ, ταῦ σιτα6 46 1115 ἰγτὰ- 
ἀἸάεγῖς 8.. 6Χ 6715 ἸΏ 5610 Ῥγοΐθοΐα 
νἱἀθαπίασ. «οῖρρε ΠῚ Το τι5 6- 
γαὶ σίιϑῖα 610 ἜΧΕ: οὗτος ἐπὶ πονηρίᾳ 

διεβάλλετο" οὗτος ἐπὶ συκοφαντίᾳῳ 
ἐχωμῳδεῖτο. τὰθὺ τλΐτι5 ἸσπΟἱἹ διιῦ 
1) δχιτποιι 14., ΑἸ ρ τ μ 65 46.. [νας 
οὐδε. (2) 218,, ΜΜαύρξῖαβ 658.; 
Οἰ65145 794.., Ῥχβρὶβ 797,, Νιοατ- 
ομιι5 866.,, Οἰαϑίρμο 9483. Εἰπιοί. 

510. Χάρητι, ο᾿ξοηγιι ΠΟΠΊΟ: 
πΟσι6. Θοῖπι τσ ρου ποι, 5εα δὰ 
ΟἸγρ. 108... ΘΟΡ ΠΟΥ] 15 ατχ Α- 
1 ΘΠ] ΘΒ] 0» ἂς {πο Χοπορποι 
Ηΐβι. δι. 7, 3. -- 8.: τοὺς δ᾽ 
ἕν Χαόσι:- Χαόνες μὲν ξῦνος ἧ- 
πειρωτικόν. πέπαιπται δὲ παρὰ τὸ 
ἕν Ἱππεῦσιν (78.}" ᾿ πρωκτός 
ἐστιν αὐτ ὀχρημ᾽ ἐν Χαό- 
σιν, ἐπειδὴ καὶ εἰς μαλακίαν διε- 
βάλλε τὸ Τέρης καὶ Θεόδωρος, παὲ 
ὅτε ἐκ δούλων. 85. 46 ὉΒΔοΙΐθιι5 
νἱαα. 1Π᾿ΕΥ̓ΡῬ. ῬίμιοΥ αἱ 5 ὦ, 80. 

512. Καμαρίνα καὶ Γέλα πόλις 
(πόλειο) Σικελίας. ἐποίησε δὲ τὸ 

Καταγέλα ἀπὸ τοῦ ,»αταγελὰν αὐ- 
τῶν τοὺς στρατηγούς. 8. Ηδο νϑὺ- 
511 Τιαοπϑίθπι (ἀιοθηι οἰαϑϑὶβ ΑἸ Π6- 
ἈΪΘΗ 1.) πὶ οπι πα] πιπὶ ΡΥῸ- 
ἔθ 11) ΤῸ Ροδία, ἀπθπι Ροϑβῖ 
ὑγ] μη πη} ἷἱπ αΘϑρὶθ 8110 Οδη15 
Ῥούβομα 1π βοθηϑιη ΡὈΥΟαιχΙΐ, νἹθ 
ὙΑῆο. 9.. (ϑθυ θθ.» “0.5 699. {0 Ὁ» 
115. Εἰπιοί. 

574. ἴϊὰᾳ Βιαν. οἱ ϑ14846 6α, ΜοΩ, 
ν, ἀμηγέπη, Ἐ]1115],.) Ὠϊπα. γα] 5Ὸ 
ὑμᾶς μὲν ἤδη μ. ἀ. 85.: ἀμηγέ- 
που. (516 ναϊθο οο84. ῬΥΔΕΙΘΥ 
ΠΟΙ ΠΡ τ. ῬαΑΥῖ5.) “πανταχοῦ, ὅπως 
ὧν τύχῃ. καϑ' οἱονδήποτε τρύπον. 
ΘΟ ἔθ ΠΗ ΤΕΥ ἘΠῊΝ ἸἭΚοα, δὰ ὙΠη86Ὶ 
δ᾽ οεβαπι ἀμηγέπη, ἑνί γε τρόπῳ, 
ἢ) ὁπωσοῦν εἱ ψαΐοῖς. δὰ ὙΤΠοΙ 81 
Μασ, Ρ. 145. ..5 δἀνεσθῖα Βυ]ιι5 
ξοτιπαθ 114 Ξουιϑεπ δ βαπῦ- ὍΡ. ϑῖ- 
αἰδτ: ἀμωσγέποως; αἀμοϑενγέποϑεν, 
ἀμοθϑιγέπου, ἀμῃηγέπῃ ἀμοσεγέ- 
σοι.“ Εἰπιοί. οἵ. ὅοΠο!. ἴῃ ΡΒ] 81, Ρ. 
87. οα, Βυμηΐκθη. Τά. 

575. ἐτεόν. εἴ. 295. ὦ ΔΊαρ. 
ἀπὸ τῆς μαρίλης, ὅτε τὸ ἀμαυρὸν 
πῦρ δηλοῖ. τουτέστιν οἱ γέρον ΄4- 
χαρνικέ. 8... ΠΟΙΠΘΙ ΘΑΥΡΟΠΔΥΙΟ 
ἀρτα 6556 πιοηϊ ΒΘ... τὰ ὨΟΧ 
Ποινίδης. Υ]οΙαμα. πᾶδο ποπη8 

6556 ριιαῦ Χορευτῶν, ΤἹΘΙΟᾺ] οδιι- 
5ἃ ἩΒΗΕΕΙΒΈΟΒΙταΙ 

576. --- ἕν; ἧ; τ--- ϑοπιθῖ 9 γιεπὶ 
Ἰοϑδίτιβ Ραΐδιῖ} δα]θοῖῖνα πθα Ύ 1115 
ΘΘΠΘΥ5 ΡΥῸ Δαν θυ 115 ἈΒΕΤΡΑΥΙ 50- 
Ἰουθ ποίιπι δϑὲ, γ6]ὰΣ ἢ. 1. ἕν νᾶ- 
16} ἅπαξ. ψιοὰ Δα ἢ αἰδοῖ, εἰσ 
τὰ ΠΟΥ ῬΙαιο ῬΠαθάνυ, Ρ. 860., δΔῃ- 
ποϊδΐο ΔΊαιμ. 80. δύ. ὃ. 609.; 
μανίαν γάρ τινα ἐφήσαμεν τὸν 
ἔρωτα εἶναι; ἢ γάρ; ᾿ἰρυὶ νοΐ. 
ἕν, ἢ, Βιαν. ἐνὶ, 8. οἱ 648. γϑοθηΐ. 



ΠΝ  ΡῈΝ ΤΕ ΣΙΝ ΤΊ 

ἀνένευσε" καίτοι γ᾽ ἔστι σώφοων κἀργάτης. 
τί δαὶ Δράκυλλος, χεὐφορίδης, ἢ Πρινίδης; 

Ξ“5.. δόζων 7 ΄ ,, Ἢ ; , 
οἷδέν τις ὑμῶν τἀμβάταν ἢ τοὺς Χαόνας; 

580 οὐ φασίν. ἀλλ᾿ ὁ Κοισύρας καὶ “άμαχος, 
οἷς ὑπ’ ἐράνου τε καὶ χρεῶν πρώην ποτὲ, 
ὥσπερ ἀπόνιπτρον ἐκχέοντες ἑσπέρας, 
ἅπαντες ἐξίστω παρήνουν οἵ φίλοι. 

ἕνην, δαϊά. ἐνὴ μας ἴρβα νοσθ, Βζ. 
ἐν, ἢ οὔκ; εχ. δὰ ΨΡοΣ Ρ. 
840. --- ὧν ἕνῃ; γαπιῖθ ἰϑράεξ τπῖι- 
πιεγ6 ζατιοέμς 65 11, φωὶ μογϑπαὶθ 
εαπς γί 9 απιομχοίο «φαΐ Ἰσσαίιι5 
βἰτ, πονὶ ΠΟΘηπθπι, π60 ὧν Η7Ὸ 
ἐσόμενος ἀϊοῖ ΔΥΡΙ σου. 

578. τί δαὶ 41ρ.; οἴ 706. 1.- 
ξομπΐοβα Βιεῖβι,, τί δ᾽ ᾿ἀνθράκυλλος, 
πομιΐπθ ἤοϊο ἀπὸ τῶν ἀνθράκων. 
5, Πριν. ἀπὸ τοῦ πρίνου ἔπλα- 
σεν ὄνομα, ἐπειδὴ οἱ ᾿ἀχαρνεῖς ἀν- 
ϑρακεῖς,) ἡ δὲ πρῖνος ἐπιτήδειον 
ξύλον εἰς ἄνϑρακας. οἴ, 180. 

579. 1. 6, ατὸ φιείς (ΘΟ 15) κἰτὸ- 
φίατη, νεδόγιηα, Ἐουθαέατια νιαϊέ, νοὶ 
Ολαοτια5Ὁ νεῖ, τὸ οἹαυῖι5 ἀἸσδηι: 
απ ψωῖϊδ τἰιτεζίατι υϑϑέγμτι μὲ ἰορα- 
ἐὰπ ρεδ]ἰος ταῖσδ ζμὲς αἀ τερόπι 
Ῥογϑδατγιίπιγ νεὶ αὐ Ομαοτια59 Ἀςοτ- 
Β6 πἰνηϊσιμη Οοιηΐοιις πἰς Ἰπογα δὲ 
Ῥορυΐαπι ΑἸΉΘη,., αἰοα νῖγοβ σγα- 
γῈ5 ρυιπάθηΐθβ οἱ ῬΥΌθος5 ἴῃ ἃοῖθ 
ΟΟΠΒΕΠΘΒΟΘΥΘ εἰμπορεῖ, αΐ ἀρι1551- 
πιὶ ἔογρηῦ Ἰεραϊοηΐϊθιις ΟΡΘιιηα 5, 
ΘΠ 115 6τ|6 ΧΡ. ΠΘΡΟΙΠ5 ὑγδοΐϑῃ α]5 ; 
Ἰανθμ6 5. δἰαΐθηι ἱποομϑιϊοβς, 8115- 
416 Υ11115 οογγαρίοβ, ΠΟΠΟΥΙΡῈ5 
ΟΥ̓ΙατΘὲ οἱ βΕ ρθη 115 Ἰοοιρ]θίαγοι, 
αα1|0118 ΡΥΟΥβι5 1 ἀἰσηὶ δβϑβθηΐ, --- 
ἈΚ, Ὅς Ἐρο)δΐαπὶβ. οἵ, 64. 

580. ὁ Κοισύρας. ὁ Μίιεγακλῆς. 
Κοισύρα δὲ ἐγένετο ᾿ἀϑήνῃσιν εὖ-- 
γενὴς γυνὴ παὶ πλουσία, μήτηρ 
τοῦ ῆεγακλέους, ὃς καταβεβρωκὼς 
τὴν οὐσίαν καὶ ὕστερον πεπλουτη- 
κῶς ἐκ τοῦ τὰ κοινὰ πράσσειν λέ- 
γεται, ὃ. --- υἱὰρ δὰ Νι. 48. δη- 
Οὐΐβ διιοῖΡ ὁ Κοιασύρας, ταϊμὶ 
ααϊάθπα. ποη άπ σοιπρθγζιηι 681. 
ΔΊΘθαοϊος. Οοθδυγαθ {1ι5.,. {πϑγὰ 

ΟΒιίο ἸδηρῚ δυθὶ γαίας 8, οἵ ΒΥ. 
ΟΡαίου ἔτ ΟἸβι πθΐσ, (αἱ Χαπιρ, 
σοπδιιίις ροϑὲ δ͵θοΐοβ Ῥιβἰβίχαὶλ- 

ἀκ5. πυ]τ5 ΝΜΙΘσ δος εχ ΕΠ|ὸ Ηἰρ- 
ῬΡοογαίθ π6ρο8 Ζι1ξ ΔἸ1οΥ Μίοσϑο] 65, 
Ῥουϊοϊὶς ἀνπαποιΐμβ, ἀνπβαιθ ΑΤο]- 
Ὀἱααϊθ πηαΐθυμιβ, 568 ὁ Κοισύρας, 
αιθηι μἰς ἰγχιᾶθὲ ποϑῖθυ, πηδ1ε- 
βίο ἤπνοηὶβ οὐαί. πϑηγίηθπι Α]- 
οπιδθοπί αγαση Ηΐδ5 ἰθη Ρ ΟΥθ 5 ο16- 
χὰπὶ ἰπνθηϊο ρτδείοσ Επσυρίοίθ- 
γαῖπ ΡΙβαπϑοῖΐϊ5 ΠΙΙΠ1. α116ΠῚ 
ΑἸοΙ ἰααϊς ἀνεψιὸν αἰδογῖθ νοοϑὶ 
Χοπορῃ. Η. ρου. 1, 4, 19, Ἰρβαπι 
ΑἸοϊ θα άθηι 1πιθ]]Πρὶ δαθάθην πιὰ- 
ΤΕΥΠπὶ σΘηῖι5 ἃ Οὐεβυγα ἀππιοξιι 1, 
εὐ διιοΐουϊαθ ἴῃ ὙΘΡ. 784π| 1π46 ἃ 
Ρτίπια Ἰπανθπΐαΐα οοποθβϑα. ΨΘΤΙΙΠΙ 
εἰ ποῖ οοηνθηϊαηὲ 4886 46 8616 
ΑἸίθηο ἀϊομηΐαν, ΕἸπιοί. 

581. ἴϊα ρυΐηιιις Βϑηΐ. οοδα, 
ὑπὲρ ἐράνου, 5011408 ερ ξοτίε σ6- 
τιϊπδῖ8, ὨΠΠΘΥ15 Δα ΕΠ ΤῊ 111115 ΡΥΟ- 
15. χη. ΕἼ6πι. ἃ. τηϑῖγ. Ρ. 188.: 
»Ῥχδθβίαϊ ,(9 Ἰη δ, ,γύπ ἐράνου 
τε καὶ χρεῶν ΞΟΥΘΥΘ, ΠΟΙ 410 
14 1ᾶθπὶ κἰξ, αυοᾶ ὑπὲρ, τι Ετ- 
ξατάτο (Κὐπίρονεγρον “ἰγολμίν, 1812, 
Ρ. 3. Ρ. 429.) νϊαρραίαγν, θὰ πὲ 
οπὶ ἐξίστο οοη)ιπδϑίαν, ς. 8.: 
οἷς ὑπὲρ ἐρ. ἔϑος εἶχον τέλεσμά 
τι εἰς τὸ ποινὸν διδόναι (ΞγγαΡο- 
14π|0).,) ὕπερ οἵ μὴ διδόντες καὶ 
ἄτιμοι ἐνομίζοντο, καὶ μετὼ βίας 
ἀπητοῦντο. παρὰ προσδοκίαν δὲ 
ἐπήγαγε τὸ χρεῶν. 

588. ἄπαντες ἐξίστων. (Βε.: 
ἐξίστω.. Ρτο ἐξίστωσο. ἐξίστων 
μαρθαῦ οὐ 4, ρεῖιαθ, ΡΥῸ 41πῸ 5οχὶ- 
Ῥεμέμπι 6:ϑεὲ ἐξέσϑων, 488 6ϑβὲ 
ὃ. Ρ]. 1πιρογδιῖν!, αὖ χρήσϑων ΝᾺ. 
438.) εἰώϑεσαν, εἴ ποτε ἔκχέοιτο 
ἀπόνιπτρωα ἐκ τῶν ϑυρίδων, ἵνα 
μή τις βραχῇ τῶν παριόντων, ἔξω 
(ἴοτε, ἐξέστω) λέγειν. παίζει οὖν 
πρὸς τὸ ἐξίστω ὄνομα, ὁμώνυ- 
μὸν ὃν τῷ ἐχχώρησον. τοῦτο δὲ 

--αὐνος, νὰ 
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588 211. 

“4. 

ΑΡΙΣΕΤ ΟΣ ΦΙΧΝΟΟΞΌΣ 

ὦ δημοκρατία, ταῦτα δῆτ᾽ ἀνασχετώ; 
οὐ δῆτ᾽, ἐὰν μὴ μισϑοφορῇ γε «““άμαχος. 
ἀλλ᾽ οὖν ἐγὼ μὲν πᾶσι Πελοποννησίοις 
ἘΠ ’ Ἁ ΐ “- 

ἀεὶ πολεμήσω, καὶ ταρᾶάξω πανταχῆ 

καὶ ναυσὶ, καὶ πεζοῖσι, κατὰ τὸ καρτερόν. 
21 

690 

ἐγὼ δὲ κηρύττω γε Πελοποννησίοις 
ἅπασι, καὶ Μεγαρεῦσι. καὶ Βοιωτίοις, 
πωλεῖν, ἀγοράζειν, πρὸς ἐμὲ, Δαμάχῳ δὲ μή. 

δ. τ 
Υ͂ -“ -»" - 

ἀνήρ νικᾷ τοῖσι λόγοισιν, καὶ τὸν δῆμον μεταπεί-- 
ὅὃεν ἃ. Αὐἱδί. κομμάτιον. 

περὶ τῶν σπονδῶν. ἀλλ ἀποδύντες τοὺς ἀναπαί- 

στους ἐπίωμεν. 
Ἐξ οὗ γε χοροῖσιν ἐφέστηκεν τρυγικοῖς ὁ διδάσκα- 

λος ἡμῶν, παράβ. 
οὔπω παρέβη, πρὸς τὸ ϑέατρον λέξων, ὡς δεξιός 

ἐστι" 

διαβαλλόμενος δ᾽ ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν ἐν ᾿Α4ϑηναίοις 

λέγει διασύρων Μεγακλέα καὶ “ά- 
μᾶχον, εἰς πρύτερον μὲν πένητας 
ὄντας, (46 Πποιιοϑῖα Γιϑηηδοὶ ρϑιι- 
Ῥεογίδίβ δοῃβηϊθηάιϊις ΡΙ πὲ, ΑἸΟΙΒ1- 
46 Ῥ. φῦ; Οὐ. ,ΝΙοα, Ὁ: 5908, Δ» 
πολιτικοῖς Παραγγέλμασι Ῥ. 892, 
Ἐ.., Αο]ίαπιις Ν. Η. 2, 48. ἘΕΙπιοί. 
οοἴογιπι οἵ. 958., Βδη. 978. εἰς.) 
εἶτα ἐξαίφνης πλουτήσαντας ἀπὸ 
τῆς πόλεως, ὅτι αὐτοῖς οἱ φίλοι 
χϑὲς καὶ πρώην συνεβούλευον κα- 
ταχρέοις οὖσιν ὑπό τε ἐράνων παὶ 
ὀφλημότων (ἰθ νογρὶς Βομ]6}1} 
δηϊοη αι ομθπι νούβιιβ 581. σοι- 
Πυμαυὶ πιοππῖξ Ἐ)]151.) ἐξίστασϑαι 
τῆς οὐσίας, ὡς μὴ δυναμένοις ἀ- 
ποδοῦναι, --- ὃ. 

584. ΘορΡἢ., τποπθηΐθ Β6., ῬΙΠ], 
οάο, ὦ Λημνία χϑὼν, --- ταῦτα 
δῆτ᾽ ἀνασχετά; 

588. κατὰ τὸ καρτ. καρτερῶς. 
να. Μίβιει ἢ, συ. δύ. ὃ. 681. ". 

591. τὸ ἀγοράξειν οὐκ ἴσον 
τέϑεικε τοῦ ὠνεῖσθαι, ὡς ἡμεῖς, 
ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ ἐν ἀγορᾷ διατρίβειν. 
λείπει δὲ (Ὁ) τὸ ἐόντας. 8. οἵ. 
676. 

ταχυβούλοις, 

503. ἀποδύντες. ἀπὸ μετα- 
φορὰς τῶν ἀποδυομένων ἀϑλητῶν, 
οἱ ἀποδύονται τὴν ἔξωϑεν στολὴν, 
ἔνα εὐτόνως χορεύωσι καὶ εὐστρο- 

'τεροι σι πρὸς τὰ παλαίσματα. 
Φῳ 

594, Τπ μας ρασαβαβὶ τεεροπᾶβδί 
Ροδία 1115, 4] Ἰρξῖηι ᾿ποιβανο- 
γαηΐ, αιοα ὨΙΠ}15 ΠΙσθηΐον ἐγϑάιπ- 
οογδὺ οἰνιταίθηι π᾿ σοπιορα β 515. 
αἰοϊχιθ, ἑδηξασα ΑΡ 6556 τι 14 νἱ- 
ἀἶο ἰρ51 νϑυίθηδιιη δἱῖ, τ ροῖπιβ 
Ἰατάθπι τπαχὶπιᾶπι, οἰϊδπι 8Ρ. 6Χ-- 
ἴθύοβ τηθγθϑίισ, Β6. ὁ δεδ. ἡ - 
μν,; νυδϑισίευ ποβί θῖν Ροδία 5065 
Ὠΐοῖ5 Αὐἰδίορπδηο5. οἵ. 699., ΡΙαΐ, 
792. Ῥγοητπ οί πΐαΥ Ππᾶθο 51} Ρ Υ- 
βοὴ (ΔΙ]ςἰγαὶ! δοΐοχβ, ὧ(θ 40 
δα 848. 

595, ψεῖρα πρὸς τὸ ϑέατρον 
να]σο ΡΥϑθοθθηιτθιι5. ΘΟὨ]η σιιη-- 
ἴὰγ, παραβαίνειν πιά ἀἰοῖτιν ἀ6 
68. ἔββθυΐαθ ρατίθ. σιι88 παράβασις 
νοσαῖτιν. νᾶθ Εφ. 508., 1101 πρὸς 
τὸ ϑέατρον παρεὶ Βᾶν., Ρασς. 710.; 
ὙΠμδϑια, 785. Εἰπιοί. 

596, δεαβαλλ. οἵ, 467. 5644. 



ΠΝ ΡΟ ΝΉ ΣΕ 78 

ὡς κωμῳδεῖ τὴν πύλιν ἡμῶν καὶ τὸν δῆμον καϑυ- 

βρίξει, 

ἀποκρίνεσθαι δεῖται νυνὶ πρὸς ᾿Αϑηναίους μετα- 

βούλους. 
φησὶν δ᾽ εἶναι πολλῶν ἀγαϑῶν ἄξιος ὑμῖν ὁ ποιητὴς. 

΄ ε΄ Ἢ ὅς " , “ὦ - 
000 παύσας ὑμᾶς ἕξενικοῖσι λόγοις μὴ λίαν ἐξαπατᾶσθαι, 

μήϑ᾽ ἥδεσθαι ϑωπευομένους, μήτ᾽ εἶναν χαυνοπο- 
λίτας. 

πρύτερον δ᾽ ὑμᾶς ἀπὸ τῶν πόλεων οἱ πρέσβεις ἐξα- 

πρῶτον μὲν ἰοστεφάνους ἐκάλουν᾽ 

πατῶντες 
᾽ " 

κἀπειδὰν 

τοῦτό τις εἴπῃ, 
᾽ Α κ , ’ " 2 2 "ν 

ευῦυς διὰ τοὺς στεφάνους ἐπὶ ἄκρων τῶν πυγι- 

598. ἀπ. δεῖται, ορμς δὲ δϑὲ 
γϑϑροπιάοτγο. γ65ρΡ. 882. “ἐγὼ δ᾽ ἀλο- 
κίξειν ἐδεόμην. τὸ χωρίον. ἀποκρί- 
νεσϑαι Ῥτο ἀπολογεῖσθαι εἰΐαμι 
ψεβρ. 951., ΤΠ 65π). 186. οἱ 1 Επ- 
Ῥο!αϊβ Ἰοσο ἀρ. Ἡδυροογαῖ. ν. ὡ- 
πόχρισις Ἰδασὶ πιοποῖὶν Ε]Ππ15]. 

599. ἀ ξεος. ἔγυξίτα Τλαννθ5. Ρ. 
φϑά, (458. εα, ΚΙαά.) ΑἸ ιθ αἴτιος 
Ῥτορῖου 607. νο]ιΐ παράλληλα βιαηΐ 
ψεῦρα πολλῶν ἀγαθῶν ἄξιος οἱ 
πολλῶν ἀγαϑῶν αἴτιος, Ῥτορίοτ- 
θᾶ 4118 πολλ. ἀγ. ἄξιος αϑὲ Αὐἱβῖ,, 
αιι8 πολλ. ἀγ. αἴτιος ξιὰξ οἷν!-- 
ἰαι, οἵ, Ῥούβοῃ, δα Ηθροιρ. 809. 
ῬΡβο. 865. τηοπθηΐθ Ε]Πη15],. : πολ- 
λῶν γὰρ ὑμῖν ἄξιος Τρύγαιος ᾿ἀ- 
ϑμονεὺς ἐγώ. οἴ. ῬΙαϊ. 878. 

600. βεψα, ξενεποῖσι. -- τοῖς 
ἀπὸ τῶν ξένων πρέσβεων λεγομέ-- 
νοις. (οἴ, 602.) χαυν. κεχαυνωμέ- 
νους περὶ τὴν πολιτείαν ἢ τὴν 
πόλιν. 8. Ἐσοάρηι 5651 Κεχηναίων 
πόλιν ΑἸπομᾶς νοοδὲ Επιι. 1969. 
Εἰϊπιδὶ. ἅ ὦ π. οἵ. 628. 

602. 11 Βρ6η1]., ἘΠΠΠ15],.. 81. 
οοθα, ἴαγραῖο ηΘτΟ ζ πρότ. ς ὑμᾶς 
οἱ πρέσβεις ἀπὸ τῶν πόλ. ἐξαπ. 

603. ἐο στ. παρὰ τὰ ἐκ τῶν ΠΙιν- 
δάρου διϑυράμβων αἱ λιπαραὶ 
καὶ ἑοστέφανοι ἀϑῆναι. (--- 
{π|ὸ ΥΘΒΡΟΧΙΣ οἴϊαι ἴῃ αι, 1329, 

δίων ἐκάϑησϑε. 

ὦ ταὶ --- ᾿ϑῆναι. οοπξϊθ Ηδγυ- 
την δὰ Ριπαατὶ {τασηηθηΐα ᾿. 
74. Τλυγγααρ, 10. Εἰπιοί. οἵ, Β. 
8α Αν. 896, ϑἰΐδτῃ Ἔαα. 1920. τ0- 
θηΐο Κι: ἐν ταῖσιν ἰοστεφάνοις 
οἰκεῖ. ταῖς ἀρχαίαισιν ᾿ϑήναις.) 
διασύρει δὲ ἄλλος, ὅτι οἱ προδό- 
ται τούτοις χρῶντα: τοῖς λύγοις. 
5.. ὙΨ1ΕΙαμα.;: 77εἰϊολιοτιϑολγάτιξε, 
1) 16 ΔΙΠΘΩΒΥ ὑγΥῸπ ΘΌΘΗ50 ΡΥΟ556 
Τ ΘΠ ΑΡΟΥ νοὸπ  ο]οἶθπ, τνῖα αἴθ 
Ηύπιεσ νοὴ Βοβθα, πα ᾿ογίθα 
βίοι σού ποῖξ 1656} Ῥ᾽ μα α ΒΟ θα 
Βαϊννοτία Βο] σης Ῥας. 569. (ἀλλ᾽ 
ἀναμνησϑέντες, ὦνδρες .) --- τῆς 
ἑωνιᾶς τε τῆς πρὸς τῷ φρέατι, 
τῶν τ᾽ ἐλαῶν, Ὧν ποθοῦμεν, ᾿Αντὶ 
τούτων τήνδε νυνὶ τὴν Ὡεὸν προσ- 
εἰπατϑ8 

604. ἐπ᾽ ἀ. τῶν πυγ. παρὰ 
τὴν “παροιμίαν ἐπ᾽ ἄκρων τῶν 
ὀνύχων. ἔπαιξεν οὗτος ἐπ’ ἄ- 
κρῶν τῶν πυγ. εἰπών. καὶ Σίοφ. 
(ΐαςο, .1141.): εἴ (ὔ που τραᾶ- 
φεὶς ἂν μητρὸς εὐγενοῦς 
ἄπο Ὧψ ήλ᾽ ἐκόμπειςβγ κἀπ 
ἄκρων ὡδοιπόρεις. εἰώϑασι 
γὰρ οἱ ἀλαζόνες ἐπ᾽ ἄκρων ὀνύχων 
βαδίζειν. καὶ οἱ ἐπαίνων εἰς ξαυ- 
τοὺς γινομένων ἄκουοντες τὴν πυ- 
γὴν τῆς καϑέδρας ἐξαίρειν. 5. Εο- 
ἄθηι ἴθ δθηβιι ἴῃ Επα, 1844. ἀν- 
ὠρτάλιζες. τ. 
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605 εἰ δὲ τις ὑμᾶς ὑποϑοπεύσας λιπαρὰς καλέσειεν 

᾿δϑήνας, 
εὕρετο πᾶν ἂν διὰ τὰς λιπαρὰς, ἀφυῶν τιμὴν 

περιάψας. 
ταῦτα ποιήσας πολλῶν ἀγαϑῶν αἴτιος ὑμῖν γεγέ- 

νηται, 
καὶ τοὺς δήμους ἐν ταῖς πόλεσιν δείξας ὡς δημο- 

φρατοῦνται. 
τοιγάρτοι νῦν ἐκ τῶν πόλεων τὸν φόρον ὑμῖν ἀπά- 

γοντὲς 
610 ἥξουσιν ἰδεῖν ἐπιθυμοῦντες τὸν ποιητὴν τὸν ἄρι- 

στον, 

ὕστις παρεκινδύνευσ᾽ εἰπεῖν ἐν ᾿ϑηναίοις τὰ δίκαια" 
, 3 - »" ΄ ᾿ 

οὕτως αὐτοῦ περὶ τῆς τόλμης ἤδη πόῤῥω κλέος 

60. ὑποϑπ. κολαπεύσας. πα- 
ρὰ τὸ λιπαρὰβ ᾿ἀϑήνας τὸ 
λιπαρὰς ἀφύας. 5. Αἰπθδο 
ΟΙοεαμίτγ λιπαραὶ. ρἤηιριιες,, νεὶ 
Ρτορίθυ ορα θη ἐΐϑη., νοὶ ῬΥΌΡΙΤΟΣ 
ΟἸἑνα5. Τιιυ}0. 1 Ττοβά. 776. πρῶ- 
τον ἔδειξε κλάδον, γλαυκᾶς ᾿49- 
νας Οὐράνιον στέφανον, λιπαροῖ- 
σιν κόσμον ᾿ϑήναις. ΣΠΑ: 1. ΑἸα. 
485. λιπαραϊσί τ᾽ ἐν ὀλβίαις ᾿49ή- 
ναις. 6. δρέσπιταϑ.), ργαφδζατιῖθο, 
«Τεποπαδ. οἵ, 80. δὰ ΝῈ}. 9299. οἱ 
ΕΙΣ 1} 98}. δι; ΤΟΑΤ ΚΗ: 
γοϑ5. : γάλεκα πμαϊΐθ υναῦ αἰπθὰ 
τὴᾶσοτθη Βοάδη, ἄδθὰὶ ἀρὲῦ Β6- 
ἐγ] ϑϑιη οὶ Ὑϑιομθ Εσίγαρ δπ 
Οδι, Ἐείρει, βδα]θν Ἄγ Ὸ 116 αὶ. ἢο- 
χἷἱρ ἀρσθνναθ. 12851 ΘΙΠΡοτρτσιι- 
θδὶι τι. Ρομ ΘΠ Πβομεν ΝΜΙΔΥΙΟΥ ; ΝΟΥ 
ἈΠΘὴΣ, ἀθν ̓ΟΥΒΊΘ 86. ϑθομδτι 6].( 

606. εὔρ. πᾶν ἂν. ἀντὶ τοῦ 
πᾶν πρᾶγμα κατορϑοϊ, Ἔν -- 
Ἠδεδγοῦ.: ἀφύων (5ῖς, ᾳιοηιαά- 
τιοάπηι δὲ ᾿ὐαι. 666. ογγαΐπηι οδὲ 
δὲ ἃρ. 8. δ᾽ ϑυϊάατη νν. ἀφύα ἐς 
πῦρ, δϑιωπεύει εἰ λοιαρ ἅ.) τιμή" 
τὸ ἔλαιον" ἐπεὶ ἐν τούτῳ ἕψονται. 
ἸΝοδίθυ 80. ΑἸμθη, Ρ. 96, Ο. εὖ δι- 
"1: ἅλες ἀφύη φοιν παρᾶα- 
τέεταμαιγὰρ τὰ λιπαρὰ κά- 
πτων. Πν Ἐῤιὶ, ΝΙοίτγιιηι δι τιιδ 
Γγαθυιθηι! ἡ ποὺ 6556. αἱὲ Εἰηιεῖ.: 
ννν-.-, ᾳοα οἱ ἀιχιιαν πμ] Ὠ] 

ἤιει" 

νἱἀϑίτισ, δὲ πη π16 ἸΘΟΘΒΒΑΤΊΠΠΠ. 
ΝΒ ἀφύων τιμήν. καὶ ἑνικῶς 
λέγεται, ὡς ἐν Ἐαγηνισταῖς" ἅλες 
ἀφύης μοι παρατέταμαι 
γὰρ ἐσθίων, απ νϑύδι8 εβὶ 5θ- 
ΠΙΘΤΊ15. εοάθιι τπθίγο θεΐδιι 1118 
ΘΟμβουιρίθ 6556 ΔΙ σου, αὖ ἃ νο- 
ο6. κάπτων ἱπίμπιπ) ἢαὺ ΔΊ ΘΥΤ5 
νΘύβιιβ, «πο βι αἰ δὲ απ οἴξθη- 
ἀϑίαν ἀπαρϑθδῖο μοϑὲ ἀδοῦν ἰτπὶ 1ὰ 
νΟΥΡῚ5. μοὲ παρατέταμαε, 15 ρι- 
116. ἀθεθῖθ μοὺς 5θὰ μα μδο ηπί- 
ἄθην Θιποημ θα 08. ΟΡ5. δδὲ, 1)8 
ἃριιῖϊ5. Β. δὰ Αν. 77.: ,,ὕϑπι5 ρΡὲ- 
βοῖαλ τπ]ποτπι (ϑαγαεζίοιε: ν- 
ὕϑηλι5 δά Αὐἱδίος, ΗΒ, Α. ὥ. Ρ.98. 
5641.) ΔΑΙΠΘΩ5. ἢἰ ροῦδα ῬΠΒΑΙΘσΟ 
(οἴ. 8:9.) Γιδθαιθβ οὐ Ῥαι ρου 
ΟΡβομϊπηῖ ἔτ. ν. Ατομοβίγ. πΝ 
Αἴπθη. 7. .Ρ. 985. Υ̓ Αὐϑίοῦ, Η. 
6, 15... ἀφ. τιμὴν περ., ἽΕΙ 
χγιπε Ποπογέν «(ἐλοπὶ ἐγιθμεγιδ. 
ΧΘΏΟΡῃ. Μίοι. σοῦ. 9, 6, 18., 
Ἰαινάϑαὶθ Β6.: περιάψας τέ ἀγαθὸν 
αὐτῇ. οἵ. ῬΙαε. δ86. 

ΟἹ1. τὰ Ηθέμι. ΕἸΘπι, αι. πιδέυ 
»- 400. αἰπῖψαο, ΠΡΥῚ Ῥθύνευϑο πιῖ- 
ὨΙΘΥῸ ὅστις παρεπινδύνευσεν 4. 
εἶπ. τὰ δίκ. 
612. ἘΠ ΗΒ Ιο]ὶ Θαιοηκἰδεϊο. 1ἰρσὶ 

οὕτω δ᾽ αὐτοῦ --- ἥκει, ὅτε καὶ 
οἴο,, ἱποιίσαῖα δὲ ραγείοαϊα, ααοα 
γχχοῖν χαγῸ ἕασίαι ἀθρυθμοι αὶ ἴῃ 



ΧΑΆΑΡΝΗῊΗΣ,. ς ἧν 78 

οτε καὶ βασιλεὺς Δακεδαιμονίων τὴν πρεσβείαν βα- 
σανίζων 

ἠρώτησεν πρῶτα μὲν αὐτοὺς, πύτεροι ταῖς ναυσὶ 
κρατοῦσιν" 

515 εἶτα δὲ τοῦτον τὸν ποιητὴν, ποτέρους εἴποι κακὰ 
, πολλά. 

τούτους γὰρ ἔφη τοὺς ἀνϑρώπους πολὺ βελτίους 

γεγενῆσθαι, 

χαὶ τῷ πολέμῳ πολὺ νικήσειν, τοῦτον ξύμβουλον 
ἔχοντας. 

διὰ τοῦϑ᾽ ὑμᾶς “ακεδαιμόνιοι τὴν εἰρήνην προκα- 
λοῦνται, 

καὶ τὴν Δ4ἴγιναν ἀπαιτοῦσιν" καὶ τῆς νήσου μὲν 
ἐκείνης 

6920 οὐ φροντίξουσ᾽, ἀλλ᾿ ἵνα τοῦτον τὸν ποιητὴν ἀφέ- 
λῶνται.- 

Ἐ ἀλλ᾽ ὑμεῖς τοι μήποτ᾽ ἀφήσηϑ᾽, ὡς κωμῳδήσει τὰ 

οοὐάᾷ. Ρ4551}}} ΠΠΟΉΠΙΘΥ ΠΣ Ὑἱτὶ 4ο- 
οἵ, οθδίεσαπι ἘΠ]η15]. ῥτιποῖο αϊ- 
βυϊηχῖΣ Ῥοδὲ ἥκει, πὶ Πᾶ6Ο τπῸ 
ΤΘΠΟΥΘ ῬΧΟπ ΠΟΘ τοιγάρτοι 
- τὰ δίκαια, εἰ ὅτε καὶ βασιλεὺς 
--, νϑύρδσιθ οὕτως --- ἥκει νοΐ 
παρενϑέτως αϊοῖα δὰ πἰταπιαιι 
1ΠΠ παι ΘΠ οἰ] 6 η} ΥΘἔθγα πίιν, 

613. Ροξίμ]αι νι] ραῖα αἸδιϊηοὐϊο 
ὥστε καὶ βασιλεύς. αἰοῖταγ ὅτε καὶ 
Ῥτο ἐπεὶ καὶ εἴϊδια ἴῃ ΝῊΡ. 84. 
ἘΕἰπιοῖ. 8.: βα σιλεύς. ὃ μέγας Περ- 
σῶν (οἴ. 61.) βασαν. ἀκριβῶς ἐξ- 
ἑτάζων. Ἰεραῖος ϑρατγίαποχιμι αἱ- 
οἷ δὰ σὑϑρθῃὶ ῬΕΥΒΑΥΠῚ ἢ} 5508 
ΞΡ Τα πὶ 6}}1 Ῥοὶορ. αε 1πὸ- 
παπᾶ οἴτπὶ 111}15 βοοϊθίαῖθ δα νθυβαβ 
Δύμοθη. 

614. αὐτούς. οἴ. 5οαιιθη5 81-- 
Ὠοίαιϊο. 

615. τοῦτον τὸν π. ΔΑἰίοε δο- 
Οἰιδαιϊϊνιβ ΤῸ ΠΟΙ] ηδίΐνο, ἀ6 4π|ἃ 
σοπδίχιιοῖοηθ - ρ] γα αἰχίχαι5 δα 
Ια. 55. Κ. Τοῦτο δὲ γαριεντιξό- 
μενος ψευδώς λέγει, παι 8., οοα- 
βϑῃϊθηΐα ΘΘηθ!}ο ἱπ Ἰρῦγο ἀθ 
1πθαῖσο ΑἸ μη θηβίπιπι μὰν, 959., 
{θη Ἰδιιάανὶς Ὀϊμπα, 

δίκαια" 

619. τῆς νήσου, ἐν ἡ τὰ χω- 
οἰα ᾿Δἀριστοφάνους. (οἴ. να Ατὐἱ- 
βἰορῃδηΐβ.) λέγω δὲ τῆς Αἰγίνης. 
8.. ΑἸβθηπ,, Θχρυΐβῖβ ΑΘϑΊ πε 15, 1π 
ροσι Ἰπβι! απ ΘΟΙΟΊΟ5. Πιῖβθυπηΐ, 
δρύοβααθ βουὶθ αἰβιυθιιθυιπί, 111-- 
(6 605, 4ιὶ βου] }15. δϑβϑθηῖ 
Ραχιοῖροβ, ἔιπῖθθθ πππο Ροδίαπι 
ἀἰοῖν 8. οἴο, 86. Αθρίηδθ σσοσιρᾶπ 
εἰοηθῦ ἸΩΤΘΥ ῬΥΘΘοΙριια5 θ61}1 σϑιι- 
585 Ἰπϑπιογαὺ ΤΠπο. 1, 199. Ἐπ]. 

620. ἀλλ᾽ --Ῥ ἀφέλωνται, 56ε« 
μὲ ρμοδέαπι ἀϊπις νοδὶς εγίριαπε: 
ἀαΐρρθ βρθύδηϊθβ, ρΡυδθαϊογαμ 50- 
χὰ) ἰουτιιηδ5 56 οι σαι 6558 ΑὙἹ- 
βίορμβηθπι, πιΐπυ5 τϑοῖθ Πδθο 1π- 
τογρτοίαϊαν ΕἸπι5], δὰ 491. 

621. 5ἷς Α εὲ Β. οοαά. Ῥατγίβ.; 
ἀφήσεϑ᾽ Βιαν., μήποτε δείσηϑ᾽, ὡς 
κ. τὰ ὃ. Ε Ἰγογ., αι 1Θοἰ1ο-- 
πεῖ Ῥυόραν ΒΥ., 564 οπιῖ550 τοὶ 
ποθι τ φτγαῖῖα, ἘΠΠπι5]. δἰ αια μηπ. 
ἀφῆϑ᾽. Ηετπι. ἘἸοπι, ἃ. τηθῖσ. Ῥ. 
409. ἀλλ᾿ ὑμ. μή ποτ᾽ ἀφῆσϑ', ὡς 
οὐ κωμ. τὰ δ. Αρράᾶτοι, μαθο πηθη- 
ἀο Ἰαβροόγζαγο, σιιοᾶ παβαιιϑπι 4110] 
«πδπὶ ἴηι ἰοίο ἀφήσηϑ' αιαογαι- 
ἄιϊιην ΔΥΒΙ ΤΟΥ, πο Ῥύορο ἀφῆϑ 

Ἧ 

} ᾿ 

᾿ 

" 

[ 
ἢ 
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φησὶν ὁ᾽ ὑμᾶς πολλὰ διδάξειν ἀγάϑ᾽, ὡς εὐδαίμο- 
νας εἶναι, 

οὐ ϑωπεύων, οὐδ᾽ ὑποτείνων μισϑοὺς, οὐδ᾽ ἐξα- 
ε 

σατυλλῶν; 
» »- "» 4 

οὔτε πανουργῶν, οὔτε κατάρδων, ἀλλὰ τὰ βέλτιστα 

πρὸς ταῦτα Κλέων καὶ παλαμάσϑω, 
διδάσκων. 

ἃ... 

ψ' - ." Α , 

ἑμοῦ καὶ τὸ δίκαιον 
οὐ μήποϑ'᾽ ἁλῶ 

02 
Α “ 2 2 ᾿ ᾿ 

καὶ πᾶν ἕπ΄ μοι τεκταινεσϑω 

τὸ γὰρ εὖ μετ᾽ 
ξύωμαχον ξἕδσται, ἃ 
περὶ τὴν πόλιν ὧν, ὥσπερ ἐκεῖνος, 

690 δειλὸς καὶ λακαταπύγων. 
ΗΜ. Δεῦρο, Ποῦσ᾽, ἐλϑὲ, φλεγυρὰ, πυρὸς ἔχουσα μέ- 

ψος; ἔντονος ᾿άχαρνική ' ογ΄. ΠοΧ. 67. 

γε] ἀφῆσϑ᾽, οοατοὶδ ἀξοι Ο βουὶ- 
Ῥίμγδμι Τα ΥΡυθ 15 6556 ΒΠΒΡΊΘΟΥ, 

{01 μος ἱπνθηϊδδοῖ ἀλλ᾽ ὅμ. τοι 
μήποτε φῆϑ᾽. ὡς κ- τὰ ὃ., αα νος 
χιοίϊέθ οκίδέϊπαγο, Θεά 715 7}αδφιιο 

ἀογέδωτιαπε 6556. ἴογυΐθ πιτιϊϑίπιη 65- 
58. ν] οί τιν μήποτεφῆτ᾽ 1η μήποτα- 
φῆϑ', μήποταφη ̓σηϑν εἴς, δβυοῃ.: 
φημί" -- ὑπολαμβάνω. νυν]. δο8- 
ἔου, ΜΈ Ιθ. οὐἹῦ. Ρ, 196. ΡΙαϊ, 845. 
λέγ᾽ ἀνύσας ὅ τι φῆς ποτε εἰο. πὶ- 
1] οἵδ οῖῦ παϊσ θη θη ἀδί1 01, σαοὰ 
βἰδίπι 5Θ τ ΠΥ φησὶν 57, ΡΥΔΘΒΘΥΠ ΠῚ 
4114 5ἰσηϊποϑίϊοηθ 5}. οἴνι5 
ῬΥῸ Ἰπηρυαῖνο ἰδ ΡΥ ϑοϊθξ, 

6922. φησὶν, γῥτοπιιεεξ. 

623. 11 διιάαβ, ἘἼπ15]., Ὀϊπά, 
νυ]5ο: οὔθ᾽ ὑποτ. μ., οὔτ᾽ ἐξ. 5.: 
οὐ ϑωπ. οὐ κολακεύων, οὐκ ἀ- 
πατῶν, οὔ ϑ᾽ ὑποτίνων. (ες, 
τὶ οἀ4. νοι, ϑιυῖἀα5 σθοῖθ ὑποσεί- 
γῶν, οὶ γεῦρο οἰΐϑιι ΘΟ πο Ταβίδθ 
Ἰπιογργθίδιῖο ΘΟΠΡΥΙΪ.) φαίνων, 
οὐδὲ τι μισϑὸν διδοὺς, ἵν᾽ αὐτὸν 
ἐπαινέσωσιν. 

624. κατά ρδων. καταχέων ὑ- 
ποσχέσεις. ἄλλως. οὐ καταβρέχων 
ὑμᾶς τοῖς ἐπαίνοις ὡς φυτα. 8. 

625. πρὸς ταῦτα, μτοϊτπαο. 
ΕΠ1λ51.:. ἡ ἘΠυῖρ, 80. ϑιιάαπι ἴα 
ἁλωτὸν ἂς παλαμῶσϑαι, εἰ Οἷο. 
Ερῖϑβῖ, δὰ Ατί. 6. 1.; 8,1.: (ἔδαρτη, 
ἰησογῖ, 80. ΒΕΟΚ, 96.) πρὸς ταῦϑ'᾽ 

ὃ τι χρὴ καὶ παλαμάσϑω,, Καὶ 
πᾶν ἐπ’ ἐμοὶ τεκταινέσθω " Τὸ ) γὰρ 
εὖ μετ᾽ ἐμοῦ καὶ τὸ δίκαιον Ξύμ- 
μαᾶχον ἔσται, Κοὺύ ἡποϑ' ἁλῶ κα- 
κὰ πράσσων.“ τὸ εὖ, ὈοππΠ, 
Ῥοπῖ!α5. οἵ, ϑορῃ, ΡὨ1]), 1077.,) Επ- 
αἱρ. Ηεγο. ξαγ, 691. 

680. 5ΐς ορίϊπιθ 8 οοδᾶ, νιΐδο 
λοκοκαταπύγων . ατι86 ΥῸΧ δδὲ πῖσ 
Ἀ111. ἴπ οοπιροβῖίο λακαταπύγων 
Θρ᾽τϑ τουτὶ λα Ἰοπριπὶ 6ϑῖ, τι ἴπ 
«ἱάμαχος δἰ1|54π8 νοο θιι5. ΠΑ Ροχ- 
Ῥθύϑηι ΒΘμΐ]. αἴητιθ ἘΠ]Π151, λακ- 
καταπύγων. ῬΠοΐ. 16χ.: λαπκκατά- 
ρατοι (λακατάρατοι); οἱ ἄγαν κα- 
τάρατοι, καὶ ,"λακκαταπύγων (λα- 
καταπύγων), ἄγαν καταπύγων. οἔ. 
ΤΥ 8. δ88. οἵ ΘΟ ΠΘΙΔΘΥῚ [6Χ. νς 
λακαταπύγων. 

631. Μαβαμι ἀργθϑίοπι (ΠΟΥ 5 
ἱηνοσαῦ, τι 5101 δᾶϑὶξ, σομα!1ο-- 
ἼΘΠῚ ϑ51|81Πὶ 1Ἶ5ΘΥ8 ΠῚ ΟΘΉΘΗΪ, --- 

ἘΠ115].: γφλεγυρὸν 644. Ργδεῖθῦ 
8. 1515.» 4186 φλογερὸν Παρεῖ, 
φλεγυρὰ Α. Β. 6. Βιαν. 5610]. δῖα, 
εἴ, ὺἱ ορίποῦ, Ηδβυ Ομ, ἴπ 1ρ88 
νοῦο: φλεγυρά" ὑβριστικὴ, λαμ- 
πρά. ΟΥαίπιι8 8Ρ. Αἰδιθη, Ρ. ϑ44, 
Ἐς. ΜΔάμπωνα, τὸν οὐ βοοτῶν Φῆς- 
φος δύναται φλεγυρὰ “Ιείπνον φέ- 
λων ἀπείργειν" εἰο. 8ὅ.: φλεγυ- 
θα, φέγγουσα, λάμπουσα, ἡ ϑερ- 
μὴ διὰ τοὺς ἄνϑρακας. 

ΒΕ Ψ ὩὩὩΦ' 
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οἷον ἐξ ἀνθράκων πρινίνων φέψαλος ἀνήλατ᾽, ἐρε- 
διξόμενος οὐρίᾳ ῥιπίδιν ΟἿ. Οοἴοῃ.- 

ἡνίχ᾽ ἂν ἐπανϑρακίδες ὦσι παρακείμεναι, ΘΥΣ Ε 
οἵ δὲ Θασίαν ἀνακυκῷσι λιπαράμπυκα, 

6085 (5) οἵ δὲ μάττωσιν, οὕτω σοβαρὸν ἐλϑὲ μέλος εὔτονον 

ὡς ἐμὲ λαβοῦσα τὸν δημότην. 
ΟἿ. Ποκχ. 

ΟΝ ἘΠ 

ἀγφοικότερον 

ΧΟ. Οἱ γέροντες οἵ παλαιοὶ μεμφόμεσϑα τῇ πόλει. 1. ἱ. ο. 
ἐπίῤῥημα. 

οὐ γὰρ ἀξίως ἐκείνων, ὧν ἐναυμαχήσαμεν, 

γηροβοσχούμεσϑ᾽ ὑφ᾽ 

682. Τδηΐο ἱπιρεῖα νϑηἱ7) Μῃβα 
σΔΥΡΟμδΥα. 4πδηΐο ἔαν.}] ἃ ΞΕ γΟῚΣ 
νϑηίΐο αρίξαϊα. ογαμξ διιίθπι Ασμασ- 
ὭΘηΠ565 ΟΔΥΡΟΠΑΥΪΪ. τι ΑἸΧΙ, 86. 
πριν. οἵ. 180. φέψαλος. “φέψα- 
λος καὶ φεψαάλυξ σπινϑὴρ ὁ ἀνα- 
φερόμενος ἐκ τῶν καιομένων ξύ- 
λων. 51. Ν]οΐοτ. οἵ, 360. ἀνήλατ᾽ ̓  
εαἱ γα δοίοι. ὃ. οὖρ. διπέδι. τῇ 
τοῦ ἀνέμου φορᾷ. (μος ΡΥΟΡΥΪΘ 
εβϑϑὶ ῥιπῇ.) λέγει δὲ τὸ πρὸς κίνη- 
σιν πνεύματος ἐπιτήδειον, ὃ ἡμεῖς 
δῥιπίδιον καλοῦμεν. Βε. σοι 
ὅ96. ,.Οὐὐτηϊοι5," 6 Ἰη φαΐ, 5.6.6 νϑῃ- 
ἴο, αι δχοϊίαίον ἔ|4}06}10, Ἰοσαϊ- 
ἴα, απαϑὶ ἀθ νεηῖο παν] βϑητίθιις 
βθουπᾶο. ἀθϑουῖθῖῦ δπίθχ 1ρη 6 ηλὶ 
Του] θη μι π]."ς 

688. ἐπανϑ ο. λεπτοὶ ἰχϑύες ὁ- 
πτοί. --- 8. Ηόβυολ,: ἀπανϑρακί- 
δὲς οἱ πρὸς ὄπτησιν ἐπιτήδειοι 
ἰχϑύες. δὲ Ἰηξοσίμιβ : ἐπανθρακίδες " 
τὰ ἐπ᾽ ἀνθράκων ὀπτώμενα ἰχϑύ- 
δια. δῆς βουὶρίαγαπι συϑρύϑθβθι- 
ἴδῃ ποίου ἵ8βρ. 1197. Ῥοϊ χ 6, 
55. οἷ 4111, νϑύριιι ἀπανϑρακίξζω 
Ἰορίτιν ἴὰ ἂν, 1546., Βαμ. 471. 
ἘΪπιοῖ. 

684. ἀνακυκλῶσι νυ]σο. ὠναπυ- 
κῶσι ΒΥ. οχ ϑιιίδα ἴῃ Θασίαν- 
Αἰμθα. Ρ. 829, Β. ἃ Κ. Ἰαπααίιι : 
᾿άριστ. δ᾽ ἐν Ὀλκάσιν" ὦ καπο - 
δαίμων, ὅστις ἐν ἅλμῃ πρῦώ- 
τον τριχίδων ἀπεβά φϑη. 
τοὺς γὰρ εἰς τὸ ἀπανϑρακίξειν ἐπι- 
τηδείους ἐχϑὺς εἰς ἅλμην ἀπέβα- 
σιτον, ἣν καὶ Θασίαν ἐκάλουν ῥτᾶ 
μην. ᾿ἰδοχίβεπάιιμι Ριῖο ἣν καὶ Θα- 

ὑμῶν, ἀλλὰ δεινὰ πάσχομεν, 

σίαν ἐκάλουν. 8.: --- οἱ δὲ Θάσιόν 
φασι βάμμα λέγεσθαι ἐκ τῶν ἀπὸ 
πυρὸς ἰχϑύων. ἰδίως Θασίαν ἐκά-- 
λουν. ἨδΕΥΟΠ.: Θασία ἅλμη" [ἴοσι, 
Θασία-: ἅἄλμη,] εἰς ἣν ὄψα ὀπτώ- 
μενα ἔβαπτον. Ρῖηο, πρϑϑοῖο (18 
ὙΠαβῖς Θασία ἅλμη νοσϑῆιν ἃ 
ΟΥαῖπο ἀρ. Αἴμοη. Ρ. 164, Ε',, τις 
Σκυϑῶν ἐρημία Οορ ιἰθοάοιηιις, ΕἸ 
ὨΟΒΙΓΟ 1ΠξουΤ5 ν, 660. λιπαράμ- 
πυπαὰ Ῥῖο λιπαρὰν ΡΕΥ οσιιη 6Χ 
Ριμα. Νϑιῃ, 7, 22. 4 ποβῖγο αἰεὶ 
ταομοὶ ΒΥ. Εἰπιοί. ῬΙΙΟΥ Β6.: -- 
ὙΙάθιαν λιπαράόμπυκα αἰχίδε6. ῥΡδΓ 
Θομ οϑ 1 Ἰ]οθη απ ΡΥ λιπαρὰν, 
41.581 ἀθ ξϑηιίηα Ἰοαιιθη5 τϑάμϊ- 
Οἰ}15. ΟΥ̓Πδι8. 511}}15 δίρι οϑὲ λι- 

παρόξωνος 8Ρ. Ἐπτγίὶρ. (ῬΒοε. 178.) 
685. οτὰο ᾿ς 65[, πιοπθηΐθ Κ.: 

ἐλϑὲ ὡς ἐμὲ τὸν δημότην (50ὶ]. 
Μοῦσα) γη, λαβοῦσα μέλος σοβ., εὔ- 
τονον, ἀγρ. Ῥάι]ο 1πβο!θηϊλα5 αϊ- 
οἴτιπι θδὲ λαβοῦσα μέλος, αιιοά ἴὰ 
Ῥοδίαθ Ῥιρ} ]αυῖριιθ ἔμ] ξογίαθ56 
λαβ. μένος» τι 681. 

637. ΟΒοχιιβ δα ρορα!ιηι σον θΥ- 
815 ἀ(β 8586 νϑύρα ἐδοϊξ, 36. ΟἸΐπα 
νἶγοβ ζογέθβ απ ἕαοΐοβ 6556 
αἷδ, πῆς Οπιηΐα ῬΟδε8 ἤθη 68 
οΥδίουαϑ ΥΔΡΙ] 5 41167). 411 56165 
ἩΠ1}}115. Ἰπιρ] οτος αἰ οὐδ αὐ Ποῖο- 
δἷ5. διιΐδ οί πηάδηῦ, ἀαπιηΐδαιιθ 
οοϑϑηΐ ῬϑΈΡΘΥΘΒ,; τὸ δὰ ἀεβρϑία- 
τόποι δαἀάἀιισαῃ τ, 

698. ἐναῦυμ. δὰ ϑδϊδπληθπι 1π- 
5.181, Βι8η. 203. κᾷτα πῶς δυνή- 
σομαι, Ἄπειρος, ἀϑαλάττωτος, ἐ- 
σαλαμίνιος ῶν,, εἶτ᾽ ἐλαύνειν ; 
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640 οἵτυνες γέροντας ἄνδρας ἐμβαλόντες ἐς γραφὲς 
ὑπὸ νεανίσχων ἐᾶτε καταγελᾶσϑαι ῥητόρων, 
οὐδὲν ὄντας, ἀλλὰ κωφοὺς καὶ παρεξηυλημένους; 
οἷς Ποσειδῶν ἀσφαλεῖός ἐστιν ἡ βαχτηρία᾽ 
τονϑορύξοντες δὲ γήρᾳ τῷ λίϑῳ προσέσταμιεν, 

046 οὐχ ὁρῶντες οὐδὲν, εἰ μὴ τῆς δίκης τὴν ἠλύγην. 
ὁ δὲ νεανίας ἑαυτῷ δπουδάσας ξυνηγορεῖν 
ἐς τάχος παίει ξυνάπτων στρογγύλοις τοῖς ῥήμασι, 

642. οὐ δὲν ὄντας, «υὶ πἴΠ11 
δαπῦ, Η1}1] ναϊθηὶ. κωφοῦς, πλαι- 
ἴο58. Ια ξεβοθηίδβ, --- παρεξ. ἐπ 
μεταφορῶς τῶν παλαιῶν αὐλῶν παὶ 
ἀχρείων. κυρίως γὰρ παρεξηυλεῖσϑαι 
(παρεξηυλῆσϑαι λέγομεν αὐλοὺς 
τοὺς τὰς γλωσσίδας διεῤῥηγμένους. 
Θ: ΗδεγοΝ.: παρεξηυλημένος" ὑπὸ 
γήρως τὸν νοῦν παρεξηυλημένον 
ἔχων ἀμυδρόν (εξ. τὸν νοῦν ἀμυ- 
δρὸν ἔχων)" μετενήνεκται. δὲ ἀπὸ 
τῶν γλωσσίδων τῶν ἐν τοῖς αὐλοῖς 
εἴα. 

643. Π]οσ. ἀσῳαλ. --- τιμᾶται 
δὲ Ποσειδῶν ἀσφόλειος παρ΄ αὐ- 
τοῖς (τοῖς ᾿ϑηναίοις), ἵνα ἀσφα-- 
λῶς πλέωσι. ὃ. οἵ... το θη 115 
υἱγὶς αοοίΐβ. ΞΟ ΒΟ θα «ἃ 475. οἱ 
Οτθιιζουΐ ΜΙ οῖθὲ 1, Β85. 53. 56 5118 
Πού δδῦ, ὑπ ΟΠ 18 ΠῚ| 5ΘΗΠῚ 
Ῥυδοοίαϊιι, 6558. Βδοα]. 

644. τονϑ.. λάϑρα φϑεγγόμενδι, 
ὑπότρομοι τὼ χείλη κινοῦντες. λ.- 

ἅδῳ δὲ τῷ βήματι τῷ ἐν τῇ Πνυπὶ 
δικαστηρίῳ. 5. 486 γϑύῦθο τονϑορύ- 
ξειν ἘΠη151. σομ ἔουυὶ ἢπ06ὲ Ὑδ]οῖ. 
86 ΑἸηπιοι. Ρ. 119. 66 λίϑῳ νἱάθ 
Ῥαδς. 655. 

645. τὴν ἦλ. - τὴν σκιὰν τῆς 
δίκης. ἠλύγη γὰρ τὸ σκύτος, καὶ 
ἠλυγισμένον τὸ ἐσκοτισμένον. -- 
ΟἿ, 5:1 οΥ ΝΠ ΟΘΥ5 Ρ. 168., Βα πη - 
ἕκδας 66’ ἀὐετρ 17. ἰ Εεβγ οὶ 
ἱπίοτρρ.; τὸ τποπτῖῦ ἘΏ1[5]. 

646. νεανίας δἀροιιδαϊνιπι Ρ]8-- 
ΧᾺ}15 6558 Ῥαΐαντῦ Ε]Π15]., ΤΩ Ο ἢ 8, 
συνηγόρων οἴϊοϊππι ἔμι]556, ΠΟῊ 
ΤΘ05; 5684 δοοιιεαίογβ (τοὺς κατη- 
γόρους) ΘΟΠΒΙΠ1Ο 8110 οἱ Θ]οατιθὴ- 
{18 δα]ιναγθ, ., Πα φαπιηι, “ς. ἰπ αι, 
»»ὈΘηδοῖ ρμοδία, βθῃθπὶ 1 7πή]οῖο 
σοπβει ται αηλ ἃ Ὁ 1πλ]ν 6 .]0 1 οδιιϑι αἴοο 
ΟΧαΡΊ αΥ!. να 669, οἱ 56 4(.“ 5εὰ 

1411] νἹάθξαν, ϑορΆ. Τύδοῆ. 77:. 
7} σὶγ᾽ ἀφέρπεις; οὐ κατοισϑ᾽, ὁ- 
ϑούνεκα Ξυνηγορεῖ σιγῶσα τῷ 

πατηγόρῳ ; τὶ δΟΝΟΙ. συνῴδειξ, 
οοποραϊδ ἀοοιιδαξογχί. ΘΟάθηι 5θη5ἃ 
ἔν 10 αἸοῖ ΑΥΒΙγοΥ ξυνηγορεῖν Ἰηΐ6]- 
Ἰεοῖο γέροντας ἄνδρας, αποᾶ 16- 
δίίαν 640. γϑρὶπὶ ἀροσΘ ΞΟ] 6 
ΟΠοσιθ αἴθε δαἀοϊθδοθπέθαι, Ὅΐ 
δοοιδθὲ. τι ὙΘΙΏ1 βθηθὴι ΟρρΥϊ- 
πιαὶ δὲ 510] σοποθᾶσθυθ οορϑῖ, -- 
5.: σπουδάσας. εἰς τὸ βλάψαι 
τὸν ,γέφοντα. 

647 παίειν λέγουσι τὸ πᾶν 
ἀξιοῦν συντόμως ποιεῖν. (οἴ. 791. 
στρογγύλοις δὲ πιϑανοῖς καὶ 
πανούργοις. (πο γοξιωτχαῖς, ργε5- 
515. δίινθμα]. 6, 448, Νοη λα- 
ῥοὰς τπαῤγοα), ἰδὲ φμαθ Ἴωποέα 
γϑομπιῦτε, Τλϊσοπαϊ σϑρδιδ, αμξ οὐγ-- 
ἔπι 5 ΥπΟδ τοϊαΐο ογφιεθαξ δχι- 

ἐλγπιθηια. δα μθϊάου, δα ΤἬθορἢγα- 
δἴιηι ἰ, 8. Ρ. 68.. ἀππποϊϑηΐο 1 ηα.: 
9 ον ΘΩΙ Ρ]8η6. ποβίγαμι οϑάχιτι- 
5θη. -- οιηθίσιιβ. ῬΊΑ]θΥυ. συν- 
ἅδεῖναι στρογγύλως καὶ δεινῶς Ἴππ- 
ΠΕΣ ῬΙομγ 515 ΠΗ]. 51 ]]ΠΠΘΥ συ- 
στρέ ἔφειν τε καὶ στρογγυλίξειν τὰ 
ψοήματα Τιγϑίατα αἷῇ : ὉΟΠΥΒ ἀθ 
Ἰξοογαίθ : στρογγύλη ᾽δὲ οὐκ ἔστιν 
ἣ τούτου λὲ ἐξις καὶ συγχεχροτηκέ- 
νῇ. ἀλλ᾽ ὑπτία καὶ κεχυμένη. αἰο. 
Θούθηι ἔθυθ 5βθβηβἃ ογχγωξοχεπι 1ρ511Π1, 
τοχα οὐ ογαξτο 361, Ρτγεδδαᾶπε αἰχιῦ 

δ΄ Ὅτι Ὁ» 89. 15.) Βιεθῦι το θῸ 
ΟΥ̓ Ὅς Οἷς. Οταῖ. Ραγὶ, 6; 9.: 
Οοπεπιάτπα αἰμέθιπ διπιρέϊολασπ, δοτῖ-- 
7ωποέογιαηθ (τ εὐ βοσῖπι) σαγχιὲ μαθο 
δ φμαδὲ ἐμωπίτια : αἰ μοίάωνπ, θγθνθ, 
Ργοδανεῖε, δἰ μδέγθ» δμανθ.) τὸ δὲ 
ἐς τάχος ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ἐν 
τοῖς διδασκαλείοις παίδων, ἐφ᾽ ὧν 
οὕτως ἐλέγετο ἐς τάχος γρά- 

“σα 

τ ἑζ' 



ΑΧΑΡΝΗΣ.: 79 
- ᾿ 3 Ἁ το -Ὕ» 

κἄτ᾽ ἀνελχύσας ἐρωτῷ, σκανδάληϑρο᾽ ἱστὰς ἐπῶν, 
γ᾽ - 

ἄνδρα Τιθωνὸν σπαράττων καὶ ταράττων καὶ χυκῶν" 

650 ὁ δ᾽ ὑπὸ γήρως μασταρύξει, κἄτ᾽ ὀφλὼν ἀπέρχεται, 
εἶτα λύζει καὶ δακρύει, καὶ λέγει πρὸς τοὺς φίλους" 

Οὗ μ’ ἐχρῆν σορὸν πρίασθαι, τοῦτ᾽ ὀφλον ἀπέρ- 
- χομαι. 

ΗΜ. Ταῦτα πῶς εἰκότα, γέροντ᾽ ἀπολέσαι πολιὸν ἄνδρα 
περὶ κλεψυδραν, ἄντ. 

πολλὰ δὲ ξυμπονήσαντοα καὶ ϑερμὸν ὠπομορξάμενον 
ἀνδρικὸν ἱδρῶτα δὴ καὶ πολὺν, 

φει, ἐς κάλλος. 8. -- Αοπθᾶξ δαληϑοον ταθηιοσδὲ Ῥο] χ 7, 114, 
Ξορμἰβία βρὶβί,. αἸτι: ὥσπερ 
τις ,ξωγράφος τὴν Ἑλένην εἰς κάλλος 
γράφων τῆς κεφαλῆς ᾿ξπιλάϑοιτο. 
ἰάθη οϑὲ ἐς τάχος αιιοὰ δάνεγ». 
ταχέως. δὶς ἐς εὐτέλειαν εἰ πρὸς 
εὐτέλειαν 1άρην αιιοὰ εὐτελώς. Δν. 
886. ἐς εὐτέλειαν χηνὶ συγγέγραμ- 
μένῳ. οἵ. ἤδη. 797. Ηχ 286. κἰων- 
{ΟῚ ΕἼΠ15]. » 4υἱ τ ΟΣ αἱ ξ, εἰς π"αἀλ- 
λος γράφειν εἰ εἰς τάχος γράφειν 
ϑαγραΐα 6556 Ὁ Δἰοῖ5. δοάθηι 
β6ηβ, 411Ὸὸ γϑοθηϊουας ἀσχθυῖηξ 
καλλιγραφεῖν αἱ ταχυγραφεῖν. --- 
ξυνάπτων θαι δϑὲ σορμεατιϑ. 
τὸ Βγ. τεααϊαϊς, ἢθο ΡΥΘνῈ σϑπιβ 
αἀἰοθηαι οἰρηϊοδε, 4186. Ἐ]Π1516}1 
εϑὰ βθηϊθηῖϊα., «πδημδήτηο  ιιπη 11- 
1πἃ ὙΠθοροτηρὶ αἀϊοίμπι Ραΐαὶ δρ. 
ΑΙἸΒοη. Ῥ. 490, Α. ἠρίσταμεν" δεῖ 
γὰρ ξυνάπτειν τὸν λόγον : Ξεἀ να- 
ἰδὲ ἀρογεάϊεμδ, ἔτιυ αάοτις δάνεγϑα- 
ΥἹὰπι 5θηθ πηι, ᾿πθ]]θοῖο ξαυτὸν, πὶ 
ΡΙ]αΐ. ῬἈΠΟΡοΘια. 18. καὶ συνάψαι 
μὲν εἰς χεῖρας οὐδεὶς ἐτόλμησεν 
αὐτῷ, υνὴὶ νά, Βᾶμν.,, δὲ Επΐρ, 
ῬΒοῦι, 649. εἷς εἰς λόγους ξυνῆψα 
ἸΠολυνείκει μολὼν (οἴ. Ψίροτ. 5, 1, 
11.): νεὶ ἐπείγων, μετ β41155) τϊ ΕΝ. 
ἄδτιις, τη θη ἰ6 ΘΟΒΏΘΙάοσο 1 
Ἰεχ, δὺ, ν. συνάπτω, ῬΥτ}ι. 4, 440.: 
ὥρα γὼρ συνάπτει. 

648. -“-- σχανδάληϑρα λέγε- 
ται τὰ ἐν εὐ αῖς παγίσιν ἐπικαμπῆ 
ξύλα, εἰς ἃ ἐρείδει, ὕπερ ᾿ἀρχίλο- 
χος λέγει ῥόπτρον. --- Εα δ. σκαν- 
δαληϑριστὰς σοη]πηοιϊηι 8000]. 
Ρτο νατία Ἰθοῖ, πο ὙΘβρ ΟΣ Ηε- 
ΞΥΟΘΉ,: σκανδαλοϑρίστας, καὶ σκόν- 
δαλον" τὸ ἐν ταῖς μυάγραις. σκάν- 

ὧν εἴ 10, 156. Πέπιοϊ. 

649. ἄνδρα Τ ιϑ. ὑπεράγαν 
γεγηραχότα. ἀπὸ Τιϑωνοῦ τοῦ 
πανουργήσαντος (3 ἴοτι. παραγη- 
ράσαντος) καὶ μεταβληϑέντος εἰς 
τέττιγα. 8. οἵ. ΔΡο]]οα, 8, 11. εἴς. 
-- καὶ ταρ. καὶ κυκῶν. 51πὶι]- 
1|οΡ Εσχα. 921., 692. οἴω. τὸ χδ- 
1} ἘΠ] 115]. 

660. μαστ. συνέλκπει καὶ συνάγξι 
τὰ χείλη. ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ὕπο- 
τιτϑίων παίδων, ἃ τὸν μαστὸν ἕλ- 
ποντὰ τῷ στόματι συνάγει τὰ χεί-- 
λη. 5. ὁ φλ ὦν. ὄφλων νιιΐΐρο πἴτο- 
ΒΊΧψι6, Ρῥγϑθϑθῃβ εϑβὶ ὀφλισκάνω. 
Ἐμῤπδί. 

651. λύξει. ἐὰν διὰ τοῦ ξ, ὁλο- 
λύξει. ἐὰν δὲ χωρὶς τοῦ ξ, λύει, 
τουτέστιν ἀδημονεῖ. λύξει, ποιὰν 
φωνὴν" τραχεῖαν ἀφίησιν, ἢ λυ- 
γμῷ συνέχεται. 8. εἴτ᾽ ἀλύει 8. Ῥτο 
ναυα ἰϑθοῖ., οὗ οχ 6οὸ ϑι14. 1η λύ-- 
ξει. Ἐππιο]. Ἐὶχ 8. οὲ ϑυῖδα ἴῃ λύ-- 
ζει νἱ δίῃ οἹῖπι ζαἶ556. εἶτ᾽ ἀλύξει. 
(9) Βεπεῖ. ἀλύει νῈ] ρτορίοχ πο- 
τηοθοίο]θαΐοι ἀἰβρ]σθε. 

6538. κλεψύδρ αν, ἐν τῷ δικὰ- 
στηρίῳ ἡ κλεψύδρα ἀγγεῖόν ἔστιν 
ἔχον μικροτάτην ὁπὴν περὶ τὸν 
πυϑμένα. ὅπερ ἐν τῷ δικαστηρίῳ 
μεστὸν ὕδατος ἐείϑετο, πρὸς ὃ ἔ- 
λέγον οἱ ῥήτορες. 58. 46 οἸερϑγάτα 
ἡμα1οῖ4}} να, Κ᾿ δα ϑιιίάδῃι ν, 
ΔΙ μετ ΉμΕΝῊ ἡμέρα, Ο. 6. 8. 
Κῦρκο ἡδογ Οοϑρίς μοῦ. μ. Οογίολε- 
τδ᾽ [ἀ 55. ον δ᾽. Ρ. "687. Ξθαιι., δἴο, 

δά. ρΡυυ14 6 ΠΡ] πολλὰ δὴ ξυμπ, 
οἰ δὴ 5Θαδίαγ 1π Θοάθπι Θμτι: 

᾿" ἐ 



πρὸς ἁλισχόμεϑα. 

3 ρ'9. Ὁ 

ἀντεπίῤρημα. 
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0δὅ ἄνδρ᾽ ἀγαθὸν ὄντα Μαραθῶνι πεοὶ τὴν πόλιν; 
εἶτα Μαραθῶνι μὲν, ὅτ᾽ ἦμεν, ἐδιώκομεν" 

ὅδ᾽ υὖν δ᾽ ὑπ᾿ ἀνδρῶν πονηρῶν σφόδρα διωκόμεθα, κᾷτα 

πρὸς τάδε τίς ἀντερεῖ αρψίας; 

ΧΟ. Τῷ γὰρ εἰκὸς ἄνδρα κυφὸν, ἡλίκον Θουκυδίδην, 

660 ἐξολέσϑαν ξυμπλακέντα τῇ Σκχυϑῶν ἐρημίᾳ, 

εἰαίο, βοϊθπὲ Πᾶ60 ΠΏ] 5ΟΟΥΣ ἃ ΠΡτα- 
Υ115, 

655. περὶ τὴν πόλιν. μιϑθο 
γϑροσ δ 6 νυ πίαΥ νοῦ 15 περὲ 
χλεψύδραν 659.) εἰρωνικῶς. --- ἢ α- 
ραϑῶνι. ἊΣ 8ρΡ. ἘΗΗΟσκ 75. 
οοπῖγα Ἐπὶ. 777. ἐν Παραϑῶνι. 
δηποίανι! Β6. οἵ, Μαΐ, δου. δύ. 
δ. 405, ". 

656. εἴτα Ἰπα 15 πδ 15 εβὲ. Επι- 
Υἱρ. Ηετδο]. 789. ἀλλ᾽ ἣν κάκιστος" 
εἶτα, τοιοῦτος γεγῶὼθ» Τοὺς Ἡρα- 
χλείους ἢλϑε δουλώσων γόνους. ΒΕ, 
ΑἸἹοοβῖ, 805. εὖ 101 Ἰπέθρρ.;, 16 πὶ 
ρον. 7, 5, 5; 6. - ὅτ᾽ ἤμεν. 
νοὶ τίὰ οομπδίσιηίιγ: ὅτ᾽ ἥμεν Πα- 
ραϑῶνε, οἰμη Θδϑθπεα ἐπὶ αγαέἠο- 
γχιδ; 6] ϑἰπιρ τοίου ὅτ᾽ μεν, οἰεπε 
ὀϑδοπιμδ: (ΒΥ., Ῥτοβδηΐβ ἘΠ τ ἘΠ Τα: 
ομπὶ νἱσέθαπιιι5.) (851 ϑγαπάδονὶ 
5665 ἴάπι ΠΟΣῚ ἀπ] βιηῦ δὲ 
νἱνϑηῖ, δἰ ΠΠῈΥ ἴῃ 1 γ5. 667... 01 
ΟΠΝοτιι5. ἐϊησΊδιν 6558 δάμιιο εχ 1]- 
115, αὶ Ηἱρρίϑπι ἐγγαπηιμι ΟΧ- 
ΡΒ παγαηῖ: οἵπερ ἐπὶ “ειψύδριον 
ἦλθον, ὅτ ἦμεν ἔτι, ῃὶς ἴα 
Ἀσμαγη. 642. οὐδὲν ὁ ὄντας, ἴῃ Β]ι- 
το 1084. δὰ ν θέν] δπα : νῦν δέ 

οὐκ ἔτι ζῆν σ᾽ οἴεται. Βε. εἴ. 663. 
δὲ δηποίαϊα «δα Ἤδη. 396. (ἐν τοῖς 
ἄνω νεχροῖσι,.) 

657. πρὸς, προσέτι. ἔπδιρθτ. 
οἵ, Βδη. 572. οπι δημποίαὶϊβ, Ρ8α. 
19. εἴς. ΡΘΥΡθγϑηι ΠΡΥῚ προσαλι- 
σκόμεϑα. 8.: ἀντὶ τοῦ πρὸς τού- 
τοις καταδικαζόμεϑα καὶ ζημιού- 
μεϑα. 

658. οὗτος ὁ Ταρψίας (ὧῷ φι- 
λόνειπος καὶ φλύαρος καὶ ἁορυβώ- 
δὴης δήτωρ κωμῳδεῖται. ὃ. 

659. τῷ ρτο τίνι. τῷ γὰρ εἰκὸς, 
αὐ ἧι ΤΉδβηι. 846. ἡλίκος, ψμαπ- 
ἐμ. (4118115.) τ 86. Ψούθα τῷ γὰρ 

εἰκὸς ἸορυμίαΥ οὐϊαπι 1π ὙΠΕβηι. 
899. πο αἴνθιβα διιηΐ τῷ χρὴ πι- 
στεύειν ΝΒ. 885., τῷ τοῦτο κοί- 
νεις Ῥὶαϊ, 4δ. αὐ βαά τε () τε- 
Ὡμηρίφ. Εἰπιςὶ, τῷ γ. εἰκός. πῶς 
δίκαιόν ἐστιν ἄνδρα γεγηρακότα, 
ἀντιπολιτευσώμενον. Πε ριπλεῖν ἀπο- 
λείπεσθαι συμπλαπέντα αν γρεύτητι:; 
τοῦτο γὰρ δηλοῖ ἐς Σκυϑῶν ἐφη- 
ε{ α. (9) λέγει δὲ ἀγριότητα. οὗτος 
δὲ ὁ Θουκυδίδης Μελησίου παῖς 
ἦν. γεγόνασι δὲ ΠῚ Ὁ Ἱστορικὸς, ὁ 
Ταργήττιος, ὁ Θετταλὸς, ὃ Πελη- 
σίου υἱός. 8. Θουκ. Ἑπαογα. Μ616- 
βδθ ΠΙττι., ῬΘΥΪΟ]15 ἴῃ 60. σϑύθη- 
ἄὰ δάνθυβεδυχζι, πιθηϊοσαὶ ποϑίθυ 
αἰΐαπι ἴῃ 8βρ. 917, εχ ΡΙ αἴασοῃο, 
ῬοΥΙΟΙΘ Ρ. 161, ἘΝ 601ΠρΡ85., δἰὰππὶ 
ΟἸ ρίας 88. δηπο 1. ἐξοστρα- 
κπισϑῆναι. --τ ἘΪπιδί. νά6 Τιθη 2. οἵ 
8160 6115. δὴ ῬΒΠΠΟΟΙΙΟΥ ᾿τασιιθηΐα 
»- 52. 119. Τίμα. κυφοὸν, κεχυρ- 
τωμιένον. 8]. ΝΊοῖοτ, ΦΙμγ ΝΕ: 5610, 

660. Σκ. ἐρημίᾳ. ἐπεὶ ϑηριώ- 
δεις αἵ ἐρημίαι τῶν Σκυϑῶν. ἀντὲ 
τοῦ ὀλέϑρῳ καὶ κακοῖς συμπλαπέν- 
τα. --- ἔστι δὲ παροιμία ἡ Σπυ- 
δῶν ἐρημία, τουτέστιν ἔρημον ὄν- 
τα. 8. Σκχυϑῶν ἐρημίαν, απ86 
ῬτΟν ΥθΙ Ἰοοο αϊοϊϊαγ, Κ, 1πιοῦ- 
Ῥγθίδιασ δαέγοππαπα ραμροτέαξεπι, 
ἐϊιπι αιιῖα 5011{π4165 πη Πα θδηΐ;, 
πᾶ δἰ ἴα 115. ὙΊΥΕΥΘ Ῥοϑβϑίε; ταῦ 
α4ΐα Ραπρογα5 νο]αῦ 1π ΞοἸ ἐπα 1π6 
ὙΘΥΒΘΗΓΙΣ , πρΡοΐΘ Δ1ΟῚ5 ἀθβίϊει- 
τι. σῖτα βϑηἰθη ἶαη δι} 5 Ἰοοὶ 
ἸΆΙΘΠΙ 6556: φιὶ ἀθφιῖπι δδγ). μὲ 
ΨΙΣ δϑιθοῦωξο 7απι ἐποισνι 8) δὲ ἕαπε 
φταπαὶδ τιαξς ζαπει δδὲ Τάμογ ἀά65. 
Ρόγθαῖ, οὠπὶ δαέγοπια οοπ οεαπιϑ 
Ῥαμροτγίαϊε 9 εἰς 1116. 56 Γαιοϊδπιιδ, 
416 πὶ ἴρ56 Ἰαιιάανδ, ΑΠΙΟΤΕΠῚ 
οδρ, 86.: ἐμοὶ μὲν γὰρ ὀλίγου καὶ 
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τῷδε τῷ Κηφισοδήμῳ, τῷ λάλῳ ξυνηγόρῳ; 
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ὥστ᾽ ἐγὼ μὲν ἠλέησα κἀπεμορξάμην ἰδῶν 
ἄνδρα πρεσβύτην ὑπ᾽ ἀνδρὸς τοξότου κυκώμενον, 
ὃς μὰ τὴν 4ήμητρ᾽, ἐκεῖνος ἡνίκ ἣν Θουκυδίδης, 

60ὅ 
᾿ ον." 

οὐδ᾽ ἂν αὐτὴν τὴν ᾿άχαίαν ῥᾳδίως ἠνέσχετ᾽ ὧν, 
ἀλλὰ κατεπάλαισε μέν τὰν πρῶτον Εὐάϑλους δέκα, 
κατεβόησε δ᾽ ἂν κεκραγὼς τοξότας τρισχιλίους, 
περιετόξευσεν δ᾽ ἂν αὐτοῦ τοῦ πατρὸς τοὺς ξυγ- 

γενεῖς. 

ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τοὺς γέροντας οὐκ ἐᾶϑ' ὕπνου τυχεῖν, 

γελῶν ἔναγχος ἐπήει . Χαρικλέους 
ἄλογα ξῶα καὶ τὴν Σευϑών ἐρη- 
μίαν ἐπαινοῦντος, εχ φαΐριι 1π- 
16 }1Π0ὰ5., εἰΐδηλ ἔογιδίθη δἰσιιθ 
ΔΩ πη! ξϑἔθηι γθοῖθ ἀἴοὶ δουνίμ- 
οὔπὶ ἀδβουΐπι; 4πὸ ΡοΧ ποῦ ὅσΠο- 
ἸἸαβῖδθ Ἰηἰθυργαίαϊο, θαμπὶ 515} 1} -- 
οϑίϊοπθη Πιι} 18. νυ δρ. ΟΥ̓ ΠῚ 
Αἰΐογα 1116 6556 σθῃβθηλ5, Οἵ 
Τηϑρ 5 ΞυσΟΡ ΠΘη  ΘΥ ). 411815 ἔξ 
Οερμδοάθμιβ, ΒΘ] πᾶσιτη τπογαδ- 
οἰβϑιπιδσπι (ν146 Ρ]αϊ. 881. οἱ 101 
δηποΐαϊα), {ἰπιουὶ 5ο]θαὶ ἔφυ ας 
4τᾶπὶ Ῥδιιρογίαβ. Ὡδηῖ ἱρβιπι Ο6- 
Ῥμἰδοάθηλιιπι νοοϑυὶ Σικυϑῶν ἐρη- 
μίαν, ῬγΥοβθε ρευβρεχῖὶ Ἐ)]π|5167}1ι:5, 
Οὐδ Ποιηΐπῖθ 6 τῃιδ]οσίριιβ 8]1- 
45 ϑουτῃῖοαπι ἸΧΟΥΘΠῚ οἱ νἹά6- 
ἴὰγ αἰιχίββδα; 1ὰ αιοα ροβίθα Π6- 
τηοβίμθπὶ οβ]θοϊι πὶ οϑῖ. ἡ 
εβί, (6 Ἰη εν, , «πο α διιπὶ 668. 54- 
οἰιϊατίαπι εἶνθ βεύνυ τη ΡΕΡ οἰ]. 

οἵ Ἰπξεγίιι5 668. ραΐγῖβ σορπαῖοϑβ 
ϑουίμαβ ἀρρεὶϊαῖ ροξία “" εἴς. 

662. κάπεμ. ἐκ τοῦ παρακχο-- 
λουϑοῦντος. παρέπεται γὰρ τοῦτο 
τοῖς δακρύουσιν. 8. --- ΗδΞγ0}.: 
ἀπεμορξάμην" ἐδάκρυσα. σοπηΞι]οη- 
ἀυ5 Ῥογβοη. ἴῃ ρυϑοἕαϊ. δα Ηβοιρ. 
Ρ. ΧΧΥΙ. βεχαὰ. δἰπιδί. 

663. κυκ. οἴ. 6ά9. 

: 664. ἐκεῖνος, 1118 σφ] 6 Υ ; 11- 
..]6, 4πρθηι πα σα ξαοῖο. Ταιῖι5 76- 

ο0}5. 99.: ἄρά σου τὴν φωνὴν. ἐ- 
κείνην ἀπολήψομαι; εἴα. -- ἦν, 
νἱβυϊε, ροΐθηβ ξυϊὶ (οΕ. 656.) : ποπ- 
ἀϊιπι, δηΐπι ΟΡ 11556, Ἰπάϊοῖο εβί 659. 

Ι 8.: ὃς μὰ τὴν 4 κ. ὅστις πρε- 
 σβύτης ὑπὸ τοῦ τοξότου βλαπτό- 
Π ΑΒΙΒΤΟΡΗΛΝΕΒ []. 

μενος οὐδὲ τῆς ,“Ζήμητρος ἠνέσχε- 
το, ἡνίκα. ἣν νέος. ᾿᾿χαιὰν δὲ ,τὴν 
“ήμητρα ἐκάλουν ἀπὸ τοῦ χτύπου 
τῶν κυμβάλων. καὶ τυμπάνων. του 
γενομένου κατὰ ζήτησιν τῆς Κόρης. 
(8. ἦχος, γϑέγαρυθηῖθ πιθῖγο.) --τ 
ἢ ἀπὸ τοῦ περὶ τὴν ϑυγατέρα ὁ ἄχους. 
ὃ δὲ νοῦς᾿ «ἡνίκα ἂν (ἢν) Θουπυ- 
δίδης (.) οὐχ ὅπως τοξότην ἂν 
καταβοᾷν αὐτοῦ ν ἀλλ᾽ οὐδὲ τὴν 
᾿φχαιὰν αὐτήν. 8. 5 ΤΑΊ ΠΟΥ Επγ- 
ταο]οσίοιπι Νί. οὲ Οὐἱομΐϑ ν. ᾿ἡχαιὰ, 
{1188 Ἰαπιάανις Βγ. “χαέαν. 'ἄχαι- 
ἀν νιϊΐϊδσοὸ ὀξυτόνως. ΗδΞγο".: “4: 
χαία" ἐπίϑετον “ἤμητρος ἀπὸ τοῦ 
περὶ τὴν Κύρην ἄχους, ὅπερ ἐποι- 
εἶτο ἀναξητοῦσα αὐτὴν. Ἐϊπιοῖ. 
ἠνέσχετ᾽ ἂν Ἐλγτηο]. Μ. 1. 1.) 
ἘΠ115]., ἱη 4. --- 51π11}15 ἘΥΘΟΡΉ δα: 
ἴᾶ8 Οὐταβ ἴῃ μος, πο ἀδα 4ι105- 
νἷὶβ οὐνίος ἱπίευγοσαραὶ ἀθ ἢ]1α, 
1116 τθοϑ δηϊσαθαί φυιϑθυθηᾶο, 46 πι- 
δα πιο τι ΡΥ αἰχὶὶ 648. ἀνελ- 
κύσας ἐρωτᾷ, σκανδάληϑρ᾽ ἱστὰς 
ἐπῶν. 

666. ἰία Ἐ]Π151. οἱ ΟΡΥ.., οὐ 
ἴπ ρυῖβ Ἰορϑίιγ μὲν ἂν, νδύϑβιι 
οἹαιαϊοαπίθ, ΤΑΪη 115 ῬΤΟΡ ΑΒ ον 
Κ, ἂν μὲν, ΟΒ6μη!. μὲν τὸ πρῶτον, 
νε] μὲν γ ἄν. 5.:, οὗτος ὁ Εὔα- 
λος ῥήτωρ πονηρύς. ἄριστ. ἐν Ὀλ- 
κάσιν᾽ ἔστι τις πονηρὸς ἡμῖν 
τοξότης συνηγύρος - αὖ- 
τοῦ δὲ τοῦ πατρὸς, τοῦ Εὐά- 
ὅλου. -- τοὺς ξυγγενεῖς. 80γ- 
1185. οὗ. δπηοῖ. δὰ .660. 

667. κατεβ. δ᾽ ἂν, δὲ οἴαπιατχι- 
ἄο υἱοῖδεεέ. 

669. ὕπνου τυχεῖν, ἀογπιῖγε 
αυϊοῖοβ δίηθβ ΕΠ 815, 
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ψηφίσασϑε χωρὶς εἶναι τὰς γραφὰς, ὅπως ἂν ἡ 
τῷ γέροντι μὲν γέρων καὶ νωδὸς ὁ ξυνήγορος, 
τοῖς νέοισι δ᾽ εὐρύπρωκτος καὶ λάλος χὠ Κλεινίου" 
χἀξελαύνειν χρὴ τολοιπὸν, κὴν φύγῃ τις ξημιοῦν, 
τὸν γέροντα τῷ γέροντι, τὸν νέον δὲ τῷ νέῳ. 

670. οαιιδα5 ἴα βθραύαυὶ πῇ, 
τἰῦ. 51 6115 ΞΘ ΠΘΠῚ δοοσιιδοῖ, Θοοιι58- 
ἰοχὶ5 ξυνήγορος Ἰιά6ηι 511 58 Π6Χ, 
οἵ οομίγα 1π Ἰιῃ]οΥῖθα8. 8, ὅπως 
-- γέροντι. ἵνα παντελῶς οὗ 
νέοι τῶν γερόντων πεχωρισμένοι 
ὠσι. νωδὸς δὲ ὁ μὴ ἔχων ὁδόν-- 
τας ὑπὸ γήρως. (οἴ. ΡΙατ. 266.) 8. 

672. χώ Κλεινίου. ᾿ἀλκιβιά- 
δὴν τὸν Κλεινίου ὡς καταπύγωνα 
κωμῳδοῦσιν. 8. ῬγτορίεΥ ΡῬα]οσῖτα-- 
αἴηθηι. Υγ65 ποία οχ Ρ]δίοῃθβ 481115-- 
486 βουϊρίουθι5. νὰ, Β6. Μομπιῖῖ 
ἘΠ1151..,. 78 δηΐθ ὈΙΘΗ ΠῚ “18 ΠῚ 
δοίαᾷ δβϑῇ ἤαθα ἔδθι]α ἱπίου οἱατοβ 
Οἴαϊοσθα παρίζαιι ἔμπ]556. ΑἸΟΙΡΙα- 
ἄθηι; 4αϊ νἱχάμπι 6 Ῥιαουΐβ 6χοθβ- 
ΒΟΥ, 

679. οριῖῖις 6556 αἷξ, πὲ ἴπ ρο- 
βίθυμπι, 51 415 σία Υθιιβ., 56- 
ΠΟΧ 56 Π6Π1, οἵ Ἰπν6 15 ΠΥ ΘῺ ΘΠΊ, 
δαροίίαε, Ἡ. 6, δὰ δυθίζγαπι δαϊ- 
δαῖ, οἵ ροϑθμᾶ τημπ]θε,, ΟΠ τ15115 
ΨΘΠΟΥΓ; ἼΟΠ 566 Πὶ ΠΥ 5, ΟἿ] 
ἤπηο ας, τηϑρηα ΟμΠὶ το] 6βεϊα 
δὲ ἄδηιπο, ΒΘΠΙΟΧαπι ταΐπιι5 6]0- 

φαρηείππι, --- ἐξ ἴπ ἐξελαύνειν νἱ- 
αἀθίιῦ 6556 αὐξητικόν. ΤΠ) 6πιοϑίῃ., 
τη πθηΐθ δομηθία6γο 1 ἰθχ. σύ. ν. 
ἐλαύνω. Ῥ». 960. ἐλαύνεις, διώ- 
κεις, συποφαντεῖς εἴα. νεΥθα ἣν 
φύγῃ τις ρΡοδίθυϊουθ πῃθηθγο οΥὐᾶ- 
ἸἸΟῚ15 ῬΟΒΙΐα εἰιηξ ῬΘΥ͂ ΒγυρετθΑ- 
ἴοι: πᾶπὶ οΥάο Πΐο εβδέ: καὶ, ἦν 
τις φύγῃ, χρὴ τολοιπὸν ἐξελαύνειν 
καὶ ξημιοῦν τὸν γέροντα τῷ γέ- 
ροντι εἴα. ΕΤπ151. : ἘΞ Δὰ γεΥρα 
ἐξελαύνειν τὸν γέρ. τῷ γέροντι ἴπ- 
δία οπηηΐπηι ΘΙ] Θσαηάπ5 δε Απεϊ- 
Ἐκη τ 8ρ. Αἰμεη. Ρ. 44, Α.: οἵἴ- 

ῳ (δὲ δεῖ) τὸν οἶνον ἐξελαύ- 
νέειν, Σάλπιγγι τὴν σάλπεγ- 
γα; τῷ κήρυκι τὸν βοώντα, 
Κόπῳ κόπον, ψόφῳ ψόφον, 
τριωβόλωῳ δὲ πόρνην, 4- 
ϑαδίαν αὐθαδίᾳ, Καλλί- 
στρατον μαγείρῳ, Στάσει 
στάσιν. μάχῃ μάχην, ὕπω- 
πίοις δὲ πύκτην, Πόνῳ πόνον, 
δίκῃ δίκην, γυναικὶ τὴν γυναῖκα.““ 
51Π}118 ΡῬυονευθίιπι χακῷ κακὸν. 
ἐάσϑαι σοπιπιοιηογανῖξ ΠΟΡΥ. 
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ΣΥΚΟΦΑ͂ΝΤΗΣ. ΧΟΡΟΣ. 

678 211. ὕω μὲν ἀγορᾶς εἰσιν οἵδε τῆς ἐμῆς" .. ἐγ. 

ἐνταῦϑ᾽ ἀγοράζειν πᾶσι Πελοποννησίοις 
ἔξεστι χαὶ Μῆ|εγαρεῦσι καὶ Βοιωτίοις 
ἐφ᾽ ᾧτε πωλεῖν πρὸς ἐμὲ, “αμάχῳ δὲ μή. 
ἀγορανόμους δὲ τῆς ἀγορᾶς καϑίσταμαι 

680 τρεῖς τοὺς λαχόντας, τούσδ᾽ ἱμᾶντας ἐκ λεπρῶν. 
ἐνταῦϑα μήτε συκοφάντης εἰσίτω, 
μήτ᾽ ἄλλος ὅστις Φασιανὸς ἔστ᾽ ἀνήρ. 
ἐγὼ δὲ τὴν στήλην, καϑ'᾿ ἣν ἐσπεισάμην, 
μέτειμ᾽, ἵνα στήσω φανερὰν ἐν τἀγορᾷ. 

675. Ηΐϊς απ οβίθη ἀπ πέμπΥ σοηῖ- 
τηοᾶδ Ῥϑοῖβ. ρσοῦϊ διΐθπι Πῖοδο- 
ΟΡΟ] 5, οἱ Ρὰχ δϑὲ οἵπὶ Τδοράδ6- 
ΔΟΙῺ 8 οἵ ΘΟΥΙΠΔ 5οοἱΐ5. 896. 

676. ἀγορ άξειν. ἐν ἀγορᾷ δια- 
τρίβειν, ᾿Δττικῶς. ({οἱϊμαίξεετι. οἴ, 
591.) -- ἀγορανόμους δὲ οὕς 
γῦν λογιστὰς καλοῦμεν. 8. οἵ, 679. 

678. ἐφ᾽ ᾧτε, οἵ. ΡΙ]αὶ, 996. 
679. ἀγορανόμοι εγαπὶ πιᾶ- 

δἰβιγαῖπιβ., δὰ αιο5 ρουξίμθραὶ τὸ- 
ΤᾺΠῚ γὙΘΏΔ]1Πη) οτγα, (}7αγκέπιεί-- 
δέθγ.) ἀθ ἢϊ5 νἱὰβ Μεπδρ, δὰ [δ δσξ, 
6, 90, φυᾶπᾶο πηητι5 σιμιπὶ ΟΡΪ- 

ΟΡ δηξ ἴπ ἔοτο, βοιϊτοαπι σουθρδηΐ, 
δι: ἱμάντας, λώρους, φραγγέλια. 
τὸ γὰρ παλαιὸν φραγγελίοις ἔτυ- 
πτον οἱ λογισταὶ τοὺς τῆς ἀγορᾶς. 
-- ἢ». 

680. τους λαχόντας, «ιυθι8 
βου δνϑῃϊδ, τιξ βββθηΐ ἀσοσᾶπο-- 

΄ ’ .;᾽; 5 

7Π], --- τοὐυσὸ ΕἸἸΠπ15].. τὰῦ σου θθη- 
ἀμπιὶ 6558 Ἱποῃμεσαπι 1 [μθοίΐ, 

ΑΥὐϊβίορῃ, συρο τοὺς δ΄, υἱησι]8 
ρ5δ8ἃ ἰογα ΠΗ ΘΟΟΥΘΠΟΠΙΪ : 
να, 5. δα 911. οα {{᾿άθπὶ στ] αϊςιι- 
16. αἷὲέ 6856 ἐκ λεπρῶν, 6 ΞΟδΟΥῚ5 
δῖνθ Πουυα δ, 1. 6. ἰου 58 δἴᾳιθ 
ἸπαΘ 8 110 1|5. ἀαγίδαιθ δάθῦ, δἰ 
«αὶ ἴδησαῦ; 4411 πἰπιγαπι ο- 
ΤαΥΪα διιπΐ ΙΟΥα. 4185 δὰ ἢ. 1]. 
ΡῬτγοία! 8, ππιρα8, 685 δοΐθηβ ρυδθ- 
ἴογθο, 

"6892. 85.: Φασιανός. ἀντὶ τοῦ 
συκοφάντης παρὰ τὴν φάσιν, (δ᾽ 
ἐστι δὲ φαίνειν. ἔστι καὶ πόλις τῆς 
Σκυϑίας Φάσις [Φᾶσις], ὁμώνυ-- 
μος τῷ ποταμῷ. νῖᾶα ϑίγαρ. 11], 
φ., οα. Τϑιομηῖι2. 9. Ρ. 408,, Με- 
]14πὶ 1, 19, 85. Ξε4ᾳ4. ας.) Ηδϑβυύςῃ. 
εχ Οοπιῖοο πιοάδηι!: φασακξρ᾽ 
συκοφάνται. Εἰπιοὶ. οἵ. 775. 5644. 

688. τὴν στήλην. «ιϊΐ ἔοσαι5 
1ηϊδεθμΐ, δὐίρεραπὶ ΘΟ] Π1Π85., 1 
ααΐθιι5 ἀθβ σι ραΐασ ἔογπλι]α ἔοεα- 
ἀογῖ5. 86. 

ἰψ. 
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δυο, ᾽ , -»Ἥ » 

686 ΜῈ. ἀγορὰ ν “ϑάναις χαῖρε, Μεγαρεῦσιν φίλα" 
ἐπόϑουν τυ ναὶ τὸν Φίλιον, ἅπερ ματέρα. 

2 ΡῚ 3 ΄, ΄ ’ Ε] 9 “ , 

αλλ, ὦ πονηρὰ χοριὰ γ᾽ ἀϑλίου πατρος, 

ἄμβατε ποττὰν μάδδαν, αἴχ᾽ εὕρητε πᾷ. 
ἀκούετον δὴ, ποτέχετ᾽ ἐμὴν τὰν γαστέρα" 

690 πότερα πεπρᾶσϑαι χρήδδετ᾽, ἢ πεινῆν κακῶς. 
ΚΟ. πεπρᾶσϑαι, πεπρᾶσθαι. ΘΔ ΌΟΗ. ὦ: 
ΜΕ. ἐγώνγα καὐτός φαμι. τίς δ᾽ οὕτως ἄνους, ἐρτη πε 

ὃς ὑμέ κα πρίαιτο, φανερὰν ζαμίαν; 
ἀλλ ἔστι γάρ μοι Μεγαρικώ τις μαχανά" 

685. ἔρχεται Μεγαρεύς τις. οἰ- 688. ἀμ βᾶτε. (1...) “ἀνάβητε. 
κεία δὲ πάνυ ἡ ἔννοια καὶ οἴπτου 
μεστή. πεινῶν γὰρ ἥκει, καὶ τὰς 
ϑυγατέρας πωλεῖ διὰ τὸν λιμὸν, 
εἰς χοίρους αὐτὰς μετασχηματίσας. 
5. -- Ἰοψι τα ἀπΐθπι ΤΣ ΟΥΟΘ : Π811 
ΜΓΘράγαμβθ5. εγᾶπὶ ἸΟΥΘΏ565, Μὲ. 
ΕδΟ1]6 4α1ν15 νἹἀοσῖ, ΠΟΥοὶ βοσπ 
ΠΙΟῺ5 ἰθρὲβ Ῥϑυμὴ δοσῃγαὶθ 1π 
5664. 5ΘΥΥΑΥ͂. ΠΘΩΠ6 ΘΏΙΠῚ ΥΘΥΘΥΆ 
αἰχιβϑϑὺ ΜΙ ραύθη 515 γρυλλεξεῖτε καὶ 
κοΐξετε 702... Ὠδίπιθ Βοροιϊι5 ἐξό- 
πισϑέ μου 816. ᾿πιαγιπι αϊνουβιτα- 
ἀμ Ρ8ῖ5 σπάθη ΠΌῚ πιϊῃ]Πλἃ 
οντίαβϑθθ ΠΡΥΥῚ5 {ρθη άα οϑὺς 
568 ἰαηθ πῸ Θϑὲ ἀμ 1Γ8} 4 11Π1ν) 
«τη ποῖ η 11 80 ἸρΡεῸ ροδία ρτο- 
ἔροῖα 510. 118. ἔθυσα ἴπ Γ,Υγ5. 188.. 
198., ἼΘΟϑ. » 1008." 1505., 1511.. 
οὔ ῬΓῸ ὀμούμεϑα, ἐπαινῶ, μο- 
γοῦμεν.; λυχνοφοροῦντες, ὑμνώ-- 
μὲν, ἀγχονοῦσαι, ὅΡδγ ἴδ 5. {χῖθιι- 
1ϑϑεὺ ὁμιόμεϑα, ἐπαινίω, μογίο-- 
μες, λυχνοφορίοντες, ὑμνίωμες, 
ἀγκονίωσαι; ὩΪΏ1]Ο ἸΠΪΠ115. 11] Ψ. 
1148, ἀδικοῦμες τιδιγρανὲ. ΠΡ] 6 Χ 
ἈΠΆΙΟΡΊΔ 6. ΥΔΙΙΟΏ 115. δου]  ἀτιπὰ 
εγαΐ ἀδικίομες. ΕΠπιοί. 

686. Βουΐ]. ἐπόϑευν, ἘΤΠ,5]. 
τ 1 ἐπόθουν τε: οἴ. 785. 8.: νὴ 
τὸν φίλιον “ία, ἐπόϑουν σε ὥσπερ 
μητέρα. ἀ6 7ονθ φιλίῳ., εἶνε, ἃπη]-- 
Οἰἐἶα8 ρυϑϑβϑιδβ, ρυδείϑθυ Γπιοῖα- 
ππι ΤΊ πιο 511} 1π] ππὰ Εἴ Ξοσῖ- 
Ῥίογθηι ἀθ πη ᾶο ο. 7. ᾿διιάἀαξιτῦ 
Οὐθαζδυιιβ Μεῖβϑε. 1. Ὁ. 18. 

687. Βᾶν. ,κόριχ᾽ ἀϑλίου. ἘΠΠπ|5]. 
“οἱ Π1ηᾷ. κώρι᾽ )οτίσθ. ποῦ ἀεῖο- 
τὰ5. ἔιου κορίδ ἀϑλ. π. ΒΘη1]. 
Ὠγλαϊοραὶ ἀϑλίω, αιαθὶ πᾶθο δϑεθηΐῖ 
Ραζϑ Ρεΐδ Ὠοσίο, 

(ἄλλως.) ἐμφαντικῶς διὰ τὸν λι- 
μὸν (λεμόν.) ἐδήλωσεν εἰπὼν ἔμ - 
βᾶτε πρὸς τὴν μάξαν. οἱ ἴε- 
γαρεῖς ὃὲ τρέπουσι τὸ ἕ εἰς δύο 
δὸ. 8. ἄμβατε. ἐμβᾶτε 8. ἴῃ 1π- 
ἕεγρ. αἰχῖς ἄμβατε Ροδία, φιῖα 
οίογεϑ εἰσελϑόντες κατὰ τὴν ὁρ- 
χήστραν ἐπὶ τὴν σκηνὴν διὰ κλι- 
μάκων ἀναβαίνουσι, τοῖα ῬοΙ ποθ 
4, 1927. φαάθιῃ 46 σδιιβα αἰχὶξ ἀνά- 
δος 981., ἀνάβαινε Ἐκιι.149., 65. 
8598. 1341. πος δ]ϊσαθὶ ὑποατε 
Βυ, ((αβδαβομασι αἰοὶ ριΐο δὰ 
Εσα, 1... 1.) Εἰπιδί. τάθηι δι πο αν, 
αἴκα Ἰ)ουϊο 6556 ΡρΥῸ ἐάν. 

689. νἱϊίοξιιθ νϑυθαβ 60, σιοά 
ἀδοιν μι ΒΘΟΌΙΓΟΥ δπαραδβίτιβ (δὴ 
ποτ. ἐμίν). 4ιαγθ ]1ὶ 8118 βιιδ-- 
ἀθηΐϊ ̓  ποτέχετον τὰν γ. : ἀκούετε: 
πύτε εχ: πρόσχετξε. Υχ8}1πὰ Θφαϊάθπι 
ἀκ. δέ. οἵ, 654. --- 8. : παρὰ προσ- 
δοκίαν. δέον γὰρ εἰπεῖν προσέ- 
χετε ἡμῖν τὸν νοῦν, ἔφη τὴν 
γα στέρα, ἐπειδὴ ἐπείνων. - 

6992. ἐγώνγ α. Ῥγο ἔγωγε. 6. 
698. Ρτοάμοῖξε κὰ (ἢ. 6. ηὲ, 

βἶῖνθ αὐ, ΠΟΥΪ06)., τι 586 ρ68 δριπᾶ 
Ὑμεοοτίϊηπι, ν θὲ 140]]. 1, ά,, 5.. 
δὲ: ΤΙ, 97. ἸΘΕΟΣΣ πᾶ. ἘΠ] ΝΕ, δα 
755. Β6.: ὑμὲ, ὑμᾶς: φασῶ, 
φήσω. 8. φαν. ξαμίαν, (ἀ«- 
πετίεπι σογέμτα. Β6.) ἐπεὶ κόραι ἡ- 
σαν, καὶ οὐ χοῖροι. 

6θά. Μεγ. τις μηχαν ἄ. ἀντὶ 
τοῦ πονηρὰ; πανοῦργος μηχανή. 
διεβάλλοντο, γὰρ ἐπὶ πονηρίᾳ οἵδ 
Μη]εγαρεῖς, ἄλλα μὲν λέγοντες, ἄλ- 
λα δὲ ποιοῦντες. 8. ἢ ὡς τῶν Π7:ε- 
γαρέων φορτικῶς γελοιαξόντων 
(Ρταθϑοχίίηι ἴὰ οομπιοθαὶβ, α85 
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χοίρως γὰρ ὑμὲ σκευάσας φασῶ φέρεν. 
περίϑεσθε τάσδε τὰς ὁπλὰς τῶν χοιρίων. 
ὕπως δὲ δοξεῖτ᾽ ἦμεν ἐξ ἀγαϑᾶς ὑός" 
ὡς ναὶ τὸν Ἑρμᾶν, αἴπερ ἱξεῖτ᾽ οἴκαδις, 
τὰ πρᾶτα πειρασεῖσϑε τᾶς λιμῶ κακῶς. 

700 ἀλλ᾽ ἀμφίϑεσϑε καὶ ταδὶ τὰ ῥυγχία, 
» 2 ᾿ Ἷ ἘΠ Οδ Ὁ, , 

κἤπειτεν ἐς τὸν σάκκον ὡὠὸδ ἐσβαίνετε. 
[κἢ δὲ ξ »" κ “7. 

ὅπως δὲ γρυλλιξεῖτε καὶ κοΐξετε, 

χἠσεῖτε φωνὰν χοιρίων μυστηρικῶν. 

ἐγὼν δὲ καρυξῶ γα “Ἰικαιόπολιν, ὅπα. 

ἱπνΘΏΘΥπ ), τιξ δἷὲ 5610]. δα Ψ6βρ. 
57. 5ἴο διιΐθηι Ρ] θυ 46 οὐπῆθ5 11- 
Βτὶ. ϑἂα. πομημ}]86 (γσαὶαΐ [Γπιρ-- 
ἄϊιπο - Βαΐανα 8. 1694.), τηοπθπίθ 
ΕἸπι5]., ἀλλ᾽ ἔστι γὰρ μὲν. ϑιια. 
ἀλλ᾽ ἔστιν ἡμῖν οὐπὶ Ἡ. ν., ἰπίδὺ 
ἀλαστήσειεν οἰ ἀλάστωρ, ἴιπι ἴῃ 
᾿Μεγαρικαὶ σφίγγες. δ πιοῖτι5 
ἘΠῚ151, οαϊάϊε ἄλλ᾽ ἔστι γάρ μιν, 
αιιαδὶ μὲν Ῥγο μοὲ ἀϊοαῖιγν 1) οΥ]- 
ο6, πὸ ἐμὶν ργο ἐμοὶ, ἀα πο πϊ- 
Ἐ1] δοσθρίπηιβ. Βθηῖ]61]ο Ρ]βοποταῖ 
ἀλλ᾽ ἔντι γ᾽ ἁμὶν νε] γὰρ ἐμὶν, 4ὰο- 
τι 1]1ι4 τηδρὶβ ΡΥΟΒΟ ατιατα ΠΟ, 
ἴπ πὸ Ἰπσοπιπιοάιϊιπι 6δὲ Ρσομο- 
χηθ ὀρϑοτονούμενον. 

695. χοίρως ΕἸπι5]., φέρεν ΒΥ. 
Πιρυὶ χοίρους --- φέρειν, 

697. δοξ. ἦμεν. Ῥγο δόξετε εἷ- 
ναι. }}6. 

698. ἰτ6 ἘΠπ151. ΠΡΥὶ εἴπερ ἵξετ᾽. 
ρτοὸ ἵξεσθε, δὰϊ ἥξετε, οἴκαδε." 
136. 8.1 (εἴπερ) ἐκ δευτέρον εἰς τον 
οἶκον ἀφίξεσϑε, τῆς πρώτης πει- 
ρυϑήσεσϑε λιμοῦ. “ωριεῖς δὲ ϑῆ- 
λυ λέγουσι τὴν λιμόν. (-- ῬΕΥγΠΙΟΠ.. 
Ρ. 80.: τὴν λιμὸν “Ιωριεῖς" σὺ δὲ 
ἀρσενικῶς τὸν λιμὸν φάθι. Καὶ, ν. 
Φδσομβ. δὰ Αμὲπο]. Ῥαϊ]αῖ, 8. ρ. 
1042. Πύπιά.) τὰ πρῶτα δὲ, ἡ- 
γουν τὰς ἄκρας. 

699, λιμ ὦ φῬτο λιμοῦ ΒεπΊ]. 
μενα γξειρ, Ργοὸ πειράσεσϑε."“ 

6ι 

700. τὰ ῥυγχία κυρίως ἔφη ἐπὶ 
γὰρ χοίρου λέγεται ῥύγχος. ἄμεινον 
δὲ ἀντὶ τοῦ γράφειν ταδὶ τὰ δή. 
(πιο ἀντὶ τοῦ ταδὲ γράφειν τα- 
δ ἡ.) δωρίζει γάρ. (ταδὴ 644, νοιῦν» 
ταδὶ Α. Β. Ο., εἀα, χεϑοθηίοσθβ. 

᾿ὐγϑιη 8 βουϊρίπσαπι ΤΘΠΙΟΥδΣ 
8. Εἰμιδὶ) γρυλλιξεῖτε δὲ δί- 
χὴν χοίρων βοήσετε. (εἴ. ῬΙαῖ. 805.) 
κοὶ δὲ ποιὰ τῶν δελφακίων φω- 
νή. 8. 

701. κἤπειτεν. πἴπο ἱπῖ6]}1- 
845, ξουγηδτα ἔπειτεν ὩΘΏ ΤΟΠΪΟ88 
ταηΐαμι ἀἰαϊθοῖῖ 6556, αὖ σι]δὸ δΥ- 
Ὀἱγαπίαγ. οἵ, Β οἱ 515 11 Οομ]θοΐῖ. 1, 
Ρ- 921. 56αι. --- σάκκον. οἵ. 778. 

702. γρυλλ. γ»το γρυλλίξετε διιΐ 
γρυλλίσετε. χ᾽ ἡσεῖτε (χήησεῖτε) ῬΥο 
καὶ ἥσετε ΑἿ ἴημι. Βε. 

7038. χοιρ. μυστ. ὅτι ἐν τοῖς 
μυστηρίοις τῆς “ἤμητρος χοῖρος 
ϑύεται. ἀνάκειται ὃὲ τὸ ζῶον τῇ 
ϑεῴ. ἕκαστος δὲ τῶν ϑυομένων 
(πιο μυουμένων) ὑπὲρ ἑαυτοῦ ἔ- 
3 δ», υπ δ᾽ Οἵ, 750... ΕΆΟυ ἰθ8, 
Ρογοος δαογθὲ ἃ Τιαϊληΐβ Ἀρρε]]αῖος 
6556. πιομιῖϊ ΒΥ. Ἰαπάδίο Ῥ]διΐο 
Μεη. 3, 2, 15., Βυὰ, 4, 6. 50} 
1Ώ1Έ1 1}, 

Τοά. ρϑύρϑσατῃ ΡΥ]: --- Ζεκαι- 
ὅπολιν. ὅπα «ικαιόπολις; ἐγὼν δὲ 
χ. γὰ Δικαιόπολιν, ὅπα αἰοξιπι 
65: τιὸ ϑόρῇος]5. Απηρ. 804. τί δὲ 
δυϑμίξεις τὴν ἐμὴν λύπην, ὕπου; 
Α]δο. 103. ἦ τοὐπίτριπτον κίναδος 
ἐξήρου μ᾽, ὅπου; υϑὶῖ 85.: οποῦ 
τῆς τύχης ἐστὶ δηλονότι, δοἴο. Ἰϑτι 
ὕπα εεἰ ὅπη 5ἶνε ὅπῃ. ὅπου; 41:- 
καιόπολις διιΐοπι ἀϊοιαπι ΡΥῸ “15 
καιόπολι, «ποπιαᾶπιοτπὶ πβιγρα- 
Χὶ βδοϊϑθὲ οδξβιιβ γϑθοῖ5. - καρῦ - 
ξῶ “ικαιόπολιν, υὐ κήρυσσε 
ϑεοὺς ἀρ. Ειτίρίάοηι Ηδθο. 143.,) 
πρὶ ΞΟ πο] : ἐπικαλοῦ: ἀνακάλει 
μεγάλως: ἐπικαλοῦ τοὺς οὐρανίους 
καὶ καταχϑονίους ϑεοὺς, βοη. 
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21. 

ΜΕ. 

21. 
ΜΕ. 

Ζ1. 

τί ἀνὴρ ΜΜεγαρικός; 

ΟΝ 2) πῶς ἔχετε; 

ΑΡΙΣΈΘ ΦΩΝ Ὁ ΚΣ 

Δικαιόπολις, ἢ λῇς πρίασϑαι χοιρία; 

ἀγοράσοντες ἥκομες. 

διαπεινᾶμες αἰὲς ποττὸ πῦρ. 

ἀλλ ἡδύ τοι νὴ τὸν 417, ἣν αὐλὸς παρῇ. 
τί δ᾽ ἄλλο πράττεϑ᾽ οἱ Μεγαρῆς νῦν; 

ΜΕ. 

710 

ϑούς σοι γενέσϑαι. οροπι Ὠΐ- 
σΕΘΟΡΟΙαΪβ, ναϊπΐ αὶ σὐἤ548Π|, 
οδἴϊαπὶ ΜΙ ΘΡΑΥΘη 515 ἹΠΊρ]οΥαΐ 651- 
τΐθη5, ὙΙΓΡΊΪπι5 Εἰοορ. 1, 6.: ἄἀδμ5 
ΠΟΒΪ5 πᾶθο οἷα ἔδθοϊξ. Ναπιαιιθ 
ΟΥΙΣ 1116 ΠΔ1Π] ΒΟΠΊΡΕΥ ἐδιι5. --- γὰ 
ΡΙῸ γε ΒΥ, καρυξῶ, κηρύξω. 

705. λ ἢ ς. νϑύβιιηι Ῥοτίοσαπι λῶ 
οομίγδοΐαπι εχ λάω, οἱ κἰσηϊποαῖ 
ϑέλω. 86. 

706. τέ ἀ. εγ.; τί πράττει 
ὦ. [εγ.; εἴ. 578. Ἐυτίρ. Τρ Πρ. 
Τ. 484, τί γὰρ ὁ Λαέρτου γόνος; 
ὯΡῚ ναα. Ἰπῖοτρρῃ. 

707. αἷὲς Τλουίοιιπι ΡΥῸ νιυ]ραῖο 
αἰεὶ ΥΘΡΟΙΙ Ἰαβὶν ΒΤ.» ἃὉ ΤΥ5. 
1267. φιλία δ᾽ αἱἷὲς εὔπορος εἴη. 

διαπεινᾶμες ποττὸ τὸ 
διαπεινῶμεν πρὸς τὸ )οτῖοθ, τι 
Τηοπαῖδ ΒΟ. 8.: δεαπ. πίνομεν 
(διαπίνομεν) ὦφειλεν εἰπεῖν, (ἃ-- 
416 58 δι αϊνΊ556 51Π|1118}}5 ΡΕΥ͂ }ο- 
οιπὶ ὈΙσΆΘΟΡ. γΤεβροηάοῖ: ἀλλ᾽ 
ἠδυ τοι εἴς.) πρὸς τὸ πῦρ καϑή- 
μενοι. χειμῶνος γὰρ οἱ πότοι πρὸς 
το πῦρ γίνονται. ὁ δὲ πε ἐινὦμεν 
(διαπεινῶμεν) εἶπε διὰ τὸν λιμόν. 
8, Πδη. Ηβερίμβιιθ, τηοπϑηΐθ Κὶ,, 
Τοοῖῖ, ΤΠ ΘοοΥ. ΟΡ. 19.: »»ΑΠΠ- 
ααΐ, “ ἰησχαῖς, οεὐωχοῦντες, οἱ δ6- 

᾿ ὨΪο 50 ἀβαΐία ορθύα ἱμαι]ρθη- 
(65, ἔτ δα νοίϊ δοπϑυτηπιδῖϊο- 
ΘΠ ΥΘαΠΙΓΘθϑηΐ, 15 6Πὶ.) ῬΟΤΠΙΠΊ, 
10 1811}. --- ΤΎΪα παροὺ βίπαϊοβθ ο"- 
βεύναὶ ποβίευ Το δϑ5 (ΤᾺ θο στ, 
1401}. 7, Ὅ6. ΞΕ: Ρυΐπιο, πὰρ 
πυρὶ κεχλιμένος βϑθοπᾶο καὶ πίο- 
μαι μαλακῶς: ἰογεῖο αὐλησεῦντι 
δὲ μοι. ῬΘιρΡΘΥΟΪ οχ [5 {υ1θι15 
5ο] τ. Ἰσηθηι 51 ὶ σϑιϊψιπι ΒΔ 6- 
Ῥδηΐ, ἴδηχιδπι σδίθσοσαπι 50]68- 

οἷα δή. 
ὅχα μὲν ἐγὼν τηνῶϑεν ἐμπορευόμαν, 

τἰαηι; 4πθῖι οὐΐδηι ἸΝΠΘ ΡΥ 510 1ι5 
γϑμαα1 Οοπηΐσιβ. δὲ ΤΙΊΡΆ]] 5 (1, 
5.): 1716 πιρα ραμροτγέαδ νέας ἐγα-- 
ἀμοωαξ ἵπογέϊγ ἴθωπι τπϑὰδ ἀδδοιάμο 
(θχίρβιιο) ἠωοθαΐ ἔβτια ἔοοιι5(( εἴα. 

τ08. ἧς ἐπὶ τῶν πινόντων τὸν 
αὐλόν. ὅτι τὸ πῦρ, εὐωχίας σημαν- 
τικόν. ὥστε ἡδὺ ἦν καϑῆσϑαι με- 
τὰ αὐλών. 5. 
709. οἷα δή. ἢ. 6. πράττομεν, 

οἷα δὴ πράττομεν, ἀρίπιιιδ, πιὸ ρο5- 
δμπι5. Τογθηῖ, Απᾶγ. 4, 5, 10. 7ὲ 
φιῖπιδ9 αὐωπέ, ψιαπάο; μὲ νοΐμ-- 
7πι8.γ, Τιοτὲ ἐΐσεε. οἱ Ηδαμι. 8, 1, 49.: 
810 μου. ΔΠη6πὶ εἰφαϊ οαήοηεπι 
ΒαΡοὲ οἷα νοὶ ὡς πῃ Πὶς εἰ 51π|1}1-- 
Ἀι1ι5 ἕο πα} 15 ἤγγειλας, οἷ᾽ ἤγγει-- 
λας: ἔκυρσεν, ὡς ἔκυρσεν, 846 φαΐ- 
Ριι5 αἸἰοσίπι δα ΕἰαΣΊΡ. Νεά. 955: 
Ιρμΐς, Τααγ. 818. τὰ δ᾽ ἐνθάδ᾽ 
ἡμεῖς, οἷα, φροντιούμεϑα, ἢ. 6. 
οἷά ἐστι, ῬΕῚ εὐτελισμόν. οἴ, Ὑ1- 
86γ. 8, 8, 18. ἈΠι65. 442. ἴῃ ΑἸ]. 
δι 8 Μ85.: ξὺν τοῖσδ᾽ ἄυπνος οἷα 
τλὰς πορπήμασιν. 101 Μαερτϑνυ.: 
» ΕΗθβυοη. οἷα τὰ δεινὰ Αἰολεῖς, 
αιιοὰ ππσ ποῖ ἱπσοιηπιοῦθ ἔγϑ8- 
ἔευσὶ ροῖΐθϑι. Ὡθάπ6 ομϑβίαι: , αχιοᾶ 
γοχ Αθοϊῖοα εἰΐ, οἵτπι πλ]ΐα 6]115 
δοηϊίβ νοσδθι]α 1π 5οοπα Αἰσα 
ΟσΟασγΘηἑἐ οἴο, 60 Ρϑυιηθῖ, φαοά 
ἘΠ115]. δπποίανϊξ , νεῦρα οἷα δὴ 
Ἰογίαβθθ ϑαυμαστικῶς δοοϊρίοπαα 
6556; Ἰπιθ!]βοῖο πράττομεν. αἱ 1. 
ὅσα δὴ δέδηγμαι. 568 ργαοξεγοπαβ 
[-}} ῬΥΪΟΥ Ἰητογρυθίβεϊο. 

710. 116 ἘΠ]πι5]. δοοαη ἀπιτη ΠΙΡΙΥ͂, 
Ῥατῖβ.; Ὠἶβὶ ᾳαοα δαθ ἀποαμ8 τῆ- 
νόϑεν μαροηΐ, πιὶ σοθυ! σοοαα, τη- 
νῶϑεν δΔΡ, ΤΠ ΘοοΥἐΠαπὶ 1651 πιο- 
πὰς 8, 10. μὰν. ἐγώ. νιρο ἀλλὰ 

τ 
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ἄνδρες πρόβουλοι τοῦτ᾽ ἔπραττον τῷ πόλει, 
. , ᾿ ΄  . , 
ὕπως ταχιότα καὶ κάκιστ᾽ ἀπολοίμεϑα. 

- ἀῶρ:, κα 21. αὐτίκ’ ἄρ᾽ ἀπαλλάξεσϑε πραγμάτων. 
ΜΕ. 

ΚΙ]. τί δ 

716ΜΕ. παρ᾽ 
21. ἅλας 

ΜΕ, 

οὖν φέρεις; 

γὰρ ὅκα μέν γα τηνόϑεν ἐμπ. Ξε 
ἀλλὰ γὰρ πο Ἰορίταν ἴθ Α δὲ Ὁ 
Ῥδυῖβ5, εἰ Πᾶν. ΒΥ.» ὩΘ4Ὲ6 δι ΘΠ 16 1ι- 
ἴο ἔδοϊϊθ οασθηβ, δὲ πδ νευρὶ 
ἐμπορεύεσθαι ῥΡτο 51πι1ρ]1ςοἱ, αιιθπι 
τισὶ ΑἸ οἷβ ΡΥΟΡΥ πὶ 6556. ΔΥΡ]- 
τγαθαΐοσ, οὔθηβιις ἴῃ Πουηῖπε Ν6- 
ϑατθηβὶ, ἢος δαϊαϊ! ὅκα μὲν ἐγών- 
γα τηνόϑεν ἐπορευόμαν. Θαυϊάθηι 
Βαμα πο]ΐπι βουϊθὶ. ἐμπορεύομοαι, 
«ιοα εοἴθρσαης δδί δ: πλ]]θ τι νπ]- 
ξδαΐίδθ Ἰθοιϊομῖ, νἱ4θ δε: ά]6υ. οἱ 1π- 
ἴδΥρρ. ΕὐτΊρΙ 415 δα ΕἸ. 888,, Μα.}. 
δτ, στ. ὃ. δ0έ4., Ηοορενβθη. δὰ 
ραν, Ρ. 918, θα. 8, Γ1ρ5.9, 4ὰἱ οἵ 
Τιαιϊπογιπὶι 5ἰπι}}1ὰ Ῥυοῦ], 11 
15 πὰ Το ΥθηΣ Επιῃ, 4, 7, 983. 
ὄμτπ εἰδὲ ἂἀο ἰδέαπι νἱτρίτπεπιν αἶχ- 
τἰπ᾽ ἀος παΐδμὲὶ αἰθα δοῖζ ἄατε ἐ69 --- 
δα στη ΘΠ] ΠὨΘΡΊ]ΡῚ δ'ηθ σϑιβᾶ 
ἴαοποα (ν146 δπποίαϊα δὰ ϑορῇ, 

ν Ε]. 676,, ΡὨΠ. 351.)., ποη τη 
τηβρὶβ ρ᾽δοοθῖ αι8πὶ Βυιηοκίο. --- 
ὅκα, ὅτε, Πογτῖςο. 

711. πρόβουλοι. Ηδδγομ, οἱ 
Ῥποῖ.: πρόβουλος" ἔξαρχος τοῦ 
βουλευτηρίου, ργίποθρε δοπαξιμδ, 
νᾶες Βε, δὰ 1,)γ5. 467., ΒΙοηξ, δὰ 
ΑΘβοθυ]. ϑερί, δα ὙΠΕΡ, 1008, --- 
τηδὶϊε ΕἼ] π15]. τὰν πόλιν. 

719. καὶ τοῦτο παρ᾽ ὑπόνοιαν 
πικρῶς ἐπήγαγε, τὸ ἀπολλύμε- 
ὅα (ἀπολοίμ εϑ'α). ἔδει γὰρ εἰ- 
πεῖν ὅτι πῶς (εἰπεῖν ὅπως) σω - 
Θῶμεν. 8. --α σοηβι]65 θηΐπὶ οἷ 
ΘΏΕΙ511:65 58] ΐθπι Υαὶρ,, ΠΟΙ ΡΘΥ- 
Ὠ]ΟΙΘΠι, ῬΥΟσΌγαΥα ἀδθοπῖ. 6. 

718, πρὸς τὸ ῥηϑὲν παρὰ τοῦ 
“Μεγαρέως ἀπήντησεν ὁ Ζικαιόπο- 
λιὶς ἀστείως. εἰ γὰρ ἀπώλλυσϑε, 
φησὶν, ἀπηλλάττεσϑε ἂν (ἴοτί. οὖν) 
πραγμάτων. (4υΐα τηοΥς 6οὶ Πηϊ5 

᾿ἸΟ] βαγαπι Οὐ τη ἰβουϊασαχα, 86.) 

σά μᾶν; 
ἄλλο Μεγαροῖ; πῶς ὁ σῖτος ὦνιος; 

ἁμὲ πολυτίματος, ἀπερ τοὶ ϑεοί. 

οὐχ ὑμὲς αὐτῶν ἄρχετε; 

σαμὰν (εἶσ, πὲ γυ]ρο ΠΡτὶ Ατὶ- 
βίορῃ,) δὲ ἀντὶ τοῦ τί μήν; τί 
γὰρ ἄλλο καταλείπεται ἢ 
τοῦτο; 8. οοἀ. Β ἴπ οταϊης τί 
μάν. ἘϊγγΛΟ]. Μ. ρᾶ5. 157. 1. 48. 
σά" δ᾽ ἐστε Πεγαρικὸν, δηλοῦν τὸ 
τινά (τίνα). ΕἸτι51.: Βιβοῖθ 1πιϑὺ- 
Ῥγδίαμπέιν συδιητηδιϊοὶ τί μήν; πῶς 
ἀρ οὖ; (φιωϊαγι 9 

᾿ 715: Ἄαν" (ἢ ἢ (ες. ΕἸπ|5].} 
παρ᾽ ἁμὲ νυ!ρο, δοοιιδαῖ. Ρχοὸ ἀά- 
ἐἶνο. παρ᾽ ἀμὲ αἰδετίθ δρηῃοϑοῖξ 
Οτεροχίαβ Ρ, 110. (257.}) » 101 ἴὰ- 
τῆθη ἱπεῖσηῖτου γατίαπε οοαα, Α16- 
χίαὶ {ὐϊαϊςιγ παρ᾽ ἡμᾶς οἰκεῖ ἃ 
δτατηπιδίῖοο δρ. Μοπιέδ! οι. ΒΊΡ]. 
Οοἱβ]1η. Ρ. 483. (ΒΕκΚασ. Απροα. 
1, 111, 13.) εἴα. Εἰπιδί, οἴ. δι. 
δε, νυκτὶ ὃ. 588.) 4: υὐ 5.: ἄσεο 
τοὶ ϑεοί. ἀντὶ τοῦ ὥσπερ οἱ 
ϑεοὶ πολυτίμητοί εἶσι καὶ 
τίμιοι, οὕτω καὶ ὁ σἴτος πολ- 
λῆς τιμῆς ἐστι. παίζει οὖν, 1ὰ- 
515. νϑυθούατη. ρἷδαπε Πουϊοαπι 
ξογεῖ τοὶ σιοί. 

716. ὑμὲς α. ἄρχετε. (51ο, 4ι18- 
δὶ Ἰορϑυῖξ ἴῃ βιιῖβ {τς ἅλας οὐν 
φέρεις; οὔχ; ΜΕ. ὑμὲς α. ἄρχε- 
τε.) διὼ τὸ ϑαλασσοκχρατεῖν τοὺς 
᾿Αθηναίους ἔφη ὑμεῖς αὐτῶν 
ἄρχετε. 8. --- Οὐδπινὶ5. ΑἸΠϑηϊ- 
6η565 ποηπάιϊπηι ΝΊβαθαμι Παρ υθηΐ; 
4πᾶ6 8. ἀοηλπι ἀηποὸ Β6}11 Ῥεϊορ. 
ΒᾺΡ δοχιιηὶ πα ρουίιμι ν θη (Τ ππιο. 
4, 69.}, ἴᾶπιθιι πο οὐαῦ ΠΡΘΥηι 
ἹΜδρδυθηβίριιβ 56 ᾽ απ π οὐ πὶ 60, 
4πο4 Αἰπθπη. Μίηοδμπι ([π511181}1) 
15.186 Νίβαθαθ νυἱοϊηαπι οἵ Ρού- 
ταὶ ἱπηπιϊ πθηΐθηι ἰθηθθδηξ Ῥγϑθϑῖ- 
αἰο, αὐ αἷν Ἰάθπι Τμμο. 8, 51. δ 
Ῥαϊπιογίο. αἰϊου 8.: ἐν Νισαίᾳ τῆς 
Μεγαρίδος ἅλες πήγνυνται. --- οἵ. 
ὃ. δὰ 769. 
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21]. 

ΜΕ. 

οὐδὲ σκόροδα; 

ΔΡΙΣΕΡΟΦ ΙΝ ΟΥΣ 

ποῖα σκοροδ΄. ὑμὲς τῶν ἀεὶ, 
» - ΄ 

ὕκκα ᾽σβάλητε, τοςς ἀρωραῖοι μύες, 
πάσσακι τὰς ἀγλῖϑας ἐξορύσσετε. 

720 41. 
ΜΕ. 

271: 

ΜΕ. 

τί δαὶ φέρεις; 

χοίρως ἐγώνγα μυστικάς. 
χαλῶς λέγεις" ἐπίδειξον. 

ἀλλὰ μὰν καλαί. 
,᾿ » - ς -" Α ᾽ 

ἄντεινον, αἱ λῇς, ὡς παχεῖα καὶ καλα. 

21 
ΜΕ. 

21. 
ΜΕ. 

795 ἢ οὐ χοῖρός ἐσϑ᾽ ἅδ; 
21. 

ΜΕ 

τουτὶ τί ἡν τὸ πρᾶγμα; 
χοῖρος ναὶ 4 |α. 

τί λέγεις σύ; ποδαπὴ χοῖρος ἥδε; 
Μεγαρικά. 

οὐκ ἔμοιγε φαίνεται. 
οὐ δεινά; ϑᾶσϑε τοῦδε τὰς ἀπιστίας ! 

οὐ φατὶ τόνδε χοῖρον ἦμεν. ἀλλὰ μὲν, 
αἱ λῇς, περίδου νῦν μοι περὶ ϑυμιτᾶν ἁλῶν, 
αἱ μή ᾽στιν οὗτος χοῖρος Ἑλλάνων νόμῳ. 

717. τῶν. τούτων, τῶν σκορό- 
δων. 

718. δκκα (ὅκα κα, ἢ. 6. πὲ, 
ὧν), ὅταν, Τοτῖοθ. νιροὸ ὅὄκκ᾽ 
ἐσβάλ., εἰῖδα νοσδὶ! Ἰοπσα, αποά 
ΠοΣῚ πόα Ροΐοβ: οὗ, 698. --- τὼς, 
ὡς, 1θοτῖοθ. νάθ, ἀαθι Κ, ἰαδιι- 
ἀανῖι, Οοτϊηϊμῖαπι ἀ6 α14]. Πουῖοα 
Ῥ. φή4. ΡΙαΐ., ταοπθηΐα ΕἸ]11516]0; 
Ῥούῖοὶθ ο- 80.; ἀθ Ῥβθρῃϊβπιδὶθ 
Μερβαγθηβῖ: τοὺς δὲ στρατηγοὺς, 
ὅταν ὀμνύωσι τὸν πατρικὸν ὅρκον, 
ἐπομνύειν» ὅτι καὶ δὶς ἀνὰ πᾶν 
ἔτος εἰς τὴν Μεγαρικὴν ἐμβαλοῦσι. 

719. πάσσακι. ὑποκοριστικῶς 
Ὁ) τῷ πασσάλῳ. ἀγλῖδας δὲ τὰς 
κεφαλὰς τῶν σκορόδων. φησὶν. οὖν, 
ὅτι ὥσπερ ἀρουραῖοι, μύες ὀρύσσε- 
τὲ τῷ πασσάλῳ τὰς ἀγλῖδας. 8. 

790. ἴἰὰ Βεπι]. δὲ ΕἸπι5]. Πρ υΐ 
χοίρους. οἵ, 7038. 

79 Ὁ, ἄντ.; αἢ λῇ ς. ἄνατεινον, 
εἰ ,βούλει, καὶ Ἀρεμάσας ἐπίσκεψαι, 
πόσου βάρους εἰσίν. εἰώϑασι δ᾽ οὗ 
τὰς ὔρνεις ὠνούμενοι ἀνατείνε ιν 
ταύτας καὶ τὸ βάρος αὐτῶν σπο- 
πεῖν εἰς, ὃ, ὡς παχ. καὶ καλά. 

Μοσδυθηβοα ΕΠ 8 πὶ Ξῃια πὶ 8] ἐΘ τ 
Ῥοβὺ δἰΐθγαπιὶ 1 1ΟΑ ΘΟ ΟΣ οβίθη- 
ἀεΥα τποηϊδ ΒΥ. βϑοσπάϊπι Κοο- 
ὨΪαπ δα ΟΟΥπεμῖπηι ἀ6 αἷ4], θο- 
γίοα ὃ. 68. 5ἷς διυΐθηι ΜΜ|88. τηὶ- 
Ὡϊι5 γϑοῖθ δα δηΐθ ΒΥ. παχεῖαε 
καὶ καλαί. 

728. τουτὶ -- πρᾶγμα; φιῖά 
λος ἐδὲ γοὶῦ 8.: ὁ ᾿Δττικὸς χρεμά- 
σας τὴν παῖδα ὁρᾷ τὸ αἰδοῖον αὖὐ- 
τῆς, καὶ ἐρωτᾷ περὶ αὐτοῦ. οὐ 
γὰρ ἦν ὅμοιον τῷ αἰδοίῳ τοῦ χοί- 
ρου. 
726. οὐ δεινά; ποπης ἱπαϊ- 

σπώπι ἤος 65: ϑᾶσϑε Ῥτο ϑεᾶ- 
σϑε, ΠοΥῖσθ. Μ6. 

07: 566. ἀλλὰ μὰν, αἱ λῇς. 
ἀλλὰ μὴν, ἐὰν ϑέλης. τὸ δὲ πε- 
ροέδου μοι Ὅμηρος (1]. 98, 485.)" 
δεῦρ ὁ γε νῦν (510) τρίποδος 
περιδωμεϑ'α. (516.) περὲ ὃὺυ - 
μιτιδᾶν (Ξῖος οἰΐαπι ΠΟΥ ΑΥὐἱ- 
βίορῃ., σιοᾶ επιθηάανιὶ Κ, οἔ, 
δια, ν. ϑυμιτίδων ἁλῶν.) ἁλῶν. 
- οἷον μετὰ ϑύμου τετριμμένων. 
καὶ ἑτέρωϑι (ποάο 1. 1. Βυ]ιι5 
ξΑθ 146): ἅλας ϑυμίτας δοὺς 
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750 21. 

ΜΕ. 

ἐμά 

21. 

ἔγωγε. 
ΜΕ. 

89 

ἀλλ᾽ ἔστιν ἀνθρώπου γε. 
ναὶ τὸν Ζιοκλέα, 

γα. τὺ δὲ νιν ἤμεναι τίνος δοκεῖς; 

ῃ λῇς ακοῦσαι φϑεγγομένας; 
νὴ τοὺς ϑεοὺς, 

φώνει δὴ τῦ ταχέως, χοιρίον. 
οὐ χρῆσϑα σιγῆν, ὦ κάκιστ᾽ ἀπολουμένα. 

κοὶ, κοΐ. 

, αὗτα ᾽στὶ χοῖρος; 

νῦν γε χοῖρος φαίνεται" 

πάλιν τ᾿ ἀποισῶ ναὶ μὰ τὸν Ἑρμᾶν οἴκαδις. 

κ 
3 ᾿ «ἢ ᾿ ΄ 2 , 49,3 " 

ἅταρ ἑἕχτραφείς γε κυσϑος ἔξσται πὲεντ ἑτῶν. , 

σάφ᾽ ἴσϑι, ποττὰν ματέρ᾽ εἰκασϑήσεται. 
ἀλλ᾽ οὐδὲ ϑύσιμός ᾽στιν αὑτηγί. 

σά μάν; 
πᾶ δ᾽ οὐχὶ ϑύσιμός ἐστι; 

“1 χέρχον οὐκ ἔχει. 
ΜΕ. νέα γάρ ἐστιν' ἀλλὰ δελφακουμένα 

ἐμοὶ (5), καὶ κρόμμυα. οξ, ὙσΊ μμ 

730ϑ. ἀνθρώπου, τἡἠηὰ]ουῖς, 
Ῥ61146. οἵ. δῃηποῖ. δὐ Ἐπγῖρ. Ηἰρ- 
ΡΟ]. 450. εἴα. 8.: διοκλῆς ἥρως 
ἐτιμᾶτο παρὰ Μεγαρεῦσιν, ᾧ καὶ 
ἀγῶνα τελοῦσι τὰ “ιόκλεια, οὗ καὶ 
Θεόκριτος (140}1. 12, 927.) μέμνη- 
ται Νισαῖοι Μεγαρῆες ἀρι- 
στεύοντες ἐρετμοῖς, Ὄλβι- 
οἐε οἰκοίητε, τὸν ᾿Δἀττικὸν 
ὡς περίαλλα Ξεῖνον τιμή- 
σασϑε “Ιιοκλέα τὸν φιελό- 
παιδα. 

751. ἐμά γα, πιοα φωΐάοπι, τιθα 
{Π16. σοαά, Ῥαγίβ. 8 εἴμεναι, ιτἰὸῤ 
γέρου. Ρ. 227.,εἶμεν, ἦμεν, εἴς- 
μεναι, μεναι, ἴογμηδθ διιηΐ 1 - 
ὨΪνῚ σομημπηιιηἷβ εἶναι, αιΐθιις 
ῬΤΟΙΩΙΒΟΘ αἰ πξιγ ΤΠ οσἸοἱ ροδίδθ. 
4})γ. 

794. χρῆσϑα, χρῇ ς. ποπὶ ορον- 
ἐθὲ 6 ἐασογθ. 1ῃ αἰ τῖν αν Π᾿ουϊοιιπι 
εχ Οουίπεμο ἀθ ἀϊ4]. Που. ὃ. 41. 
Ρ. 228. τοϑεϊτις Βυ. ΡΥ Αὐ]οῖ. 
σιγῆς, 8. σιγῶς. 

735. ἴΐϊα Ῥαν. ΕἸπ15]. Ὠ1πη4. ς Ὁ. 
686. νισο πάλιν τύ γ᾽ ἀπ. --- ναὶ 
μὰ τὸν Ἑρμᾶν, αἰ ΠΠ|δᾶ. 1, 
284. ναὶ μὰ τόδε σκῆπτρον. 

788. πέντ᾽ ἐτῶν, πιέγα φιμέτι-- 
φιμοπχιίάπεγ ας ΨΩ5Ρ. 960. ἡμερῶν 
τεττάρων τὸ πλεῖστον, ψιμαΐγίάμο 
αὐ διπιπιέπι. --- ἘΠ]1η5]. κύ σϑο ς» 
νγρο Ὠ101115. Ρ8Υ5 ἀἸοία ῥτὸ ἰοῖο 
ῬϑΥ συἱάϊοα]ιι. Πογδϑῖ, ϑ8ῖ, 1, 2, 
69. πωπιφμϊά δΘρὸ ἃ ἐθ αρτιο ργο- 
σπαέμπι ἀθροϑοο οοτιδεῖθ Ομ τιπὶ Ὁ 
Θὲ δἰ ΠΟΥ ΠΟΙ ΘΥμτατ γι] στι5. 

739. ποττὰν μ. εἶπ. τπαϊγὲ 5ὲ- 
γηεΐ ία ογί!. ΒΘ, 

740. οὐ ὃ. οἵ. απποῖ. δ 598. 
741. κέρκον οὐκ ἔχει. τὰ γὰρ 

κόλουρα ἔν ταῖς ἱερουργίαις οὐ 
ϑύεται, καὶ καϑόλου ὅπερ ἂν ἢ 
μὴ τέλεον καὶ ὑγιὲς, οὐ ϑύεται 
τοῖς ϑεοῖς. 8. 

742, δελφῳ. --- τοὺς γὰρ μείξο- 
νας λοιπὸν χοίρους δέλφακας ἐκά- 
λουν. ἅμα δὲ καὶ ὡς ἐπὶ κόρης 
παίξει, ὅτι ἕξει μεγάλην οὐρὰν, 
τὴν τοῦ ἀνδρὸς πόσϑην. αἰνίττε- 
ται δὲ εἰς τὸ κακέμφατον. 8. 
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ἑξεῖ μεγάλαν τὲ καὶ παχεῖαν κήρυϑράν. 
9 3 ᾽ 4 ιν Ω - ’ 

ἀλλ, αἱ τράφεν λῇς, ἅδε τοι χοῖρος καλά. 

7454]. ὡς ξυγγενὴς ὁ κύσϑος αὐτῆς ϑατέρᾳ. 
. ὁμοματρία γάρ ἐστι κήκ τωυτῶ πατρός. 
αἱ δ᾽ ἂν παχυνϑῇ κἀναχνοιανϑῇ τριχὶ, 
κάλλιστος ἔσται χοῖρος ᾿ἀφροδίτᾳ ϑύεν. 
ἀλλ᾽ οὐχὶ χοῖρος τἀφροδίτῃ ϑύεται. 

3 - 2 ΓΑΕ, ΄ “ , 

Ἵ6ΟΜΕ. οὐ χοῖρος ᾿ἀφροδίτᾳ; μόνᾳ γα δαιμόνων. 
᾿ , , » Ξ Ε, 

καὶ γίγνεταί γα τᾶνδε τᾶν χοίρων τὸ κρῆς 
[ν μ} » 3 Ἁ ᾿ ’ 

ἄδιστον ἂν τὸν ὁδελὸν ἐμπεπαρμένον. 

αὐτὸς δ᾽ ἐρώτη. 

Κ. 4. 

743. Ξεαα, κήρυϑράν. Ῥύο κά- 
ρυϑράν. 1, 6. καὶ ἐρυϑράν. αἑ 
τράφεν λῇς; εἰ τρέφειν ϑέλεις. 
Βε. 

746. ἰΐα ΒΥ, οἴο ΡΥ σωυτοῦ; 
γψΕ6] ταυτοῦ. 

747. Μ895. κἀναχνοανϑῇ 8Ρο- 
ταπῖθ ψεσϑ, 644. κἀναχνοανϑῇ γ᾽ 
ἐν τριχὶ, σιοα Ππαια ἀμθ18 δβὲ 8 
οοτγθοῖοτθ. ΕἸπ15]1. σομῖσα 8η810- 
βίδπι καναχνωανϑῆ. αἰϊοίϊταγ χνόη 
οἱ χνοίη. οἵ. Μαῖῃ. οσγ. συ. ὃ. 26. 

748. ϑύεν ἘΠΠ51. νυρο ϑύειν. 
Βτ.: ΟΡ βεσνεβ ϑύειν ρῥτίπια ὑγα- 
νἱ, 5θὰ ἴῃ ΜΜαρϑύθιηβϑὶβ. ΟΥΘ : π8ηὶ 
Αἰτίοὶ ϑαπὶ 5} Ρᾶπιὶ ΞΘΠΊΡΕΥ Ργο- 
ἀποπηὶ.ς Π1η4. : Οτοα αἸοΙδ δόπι- 
Ρ67. ἴα! ΠΠτιγ: ν. ΜΆ! δα Μο- 
1611} 16χ. Ῥτοβοῦ. ρΡ. 460. 

749. Ῥαιβαη. Οουίηιη. 10.: τῶν 
δὲ ἱερείων τοὺς μηροὺς ἅυουσε 
( ὁπθυ) πλὴν σῶν. δὲ 51 π} 16 1 
ῬΒιγμπαΐι5 ἀθ Ν, Ὦ. ο. 94. Ξεὰ 
4111 14 πο Ῥγϑθοῖβα πορϑηΐ, 11 
φαθιι5 εδὲ ἀΐμπθη. 8, 15. Ρ. 95., 
46πὶ Κ.. Ἰαπάανις. οἵ, Ο. 1. γοϑ5. 
ΠΟΙ. βθῃϊ. 1. 9. 6. 26. οδμτε ὅλες 
πολλοὲ τῶν Ἑλλήνων οὐ ϑύουσι 

, ἤδη δ᾽ ἄνευ τῆς μητρὸς ἐσϑίοιεν ἂν; 
, ναὶ τὸν Ποτείδαν κἂν ἄνευ γα τῶ πατρός. 
. τί δ᾽ ἐσϑίει μάλιστα; 

πάνϑ᾽, ἅ κα διδῷς. 

χοῖρε, χοῖρε. 

κοὶ, κοΐ. 

χοίρους (ἔἕοτὲ. χοῖρον, αιιΐα Ξϑαιῖ- 
τὰν αὐτόν, νε] Βος ἀοἰθη πὶ 651.) 
τῇ ᾿ἀφροδίτῃ, ὡς ,βδελυττομένῃ 
διὰ τὸν [άδωνιν αὐτόν. 

750. μι ὄνᾳ, {11 ἱπρειίπεὶδ᾽ ποτὶ 
ΘὩΪπὶ 5011 ἀθούμπι, 56 οἐΐαπι Ο6- 
ΤΟΥ; νἱᾶ. Ο, 1. οΞ5. τποῦο ]. 1], 
8. ο, 238. 46 ᾿ἰϑία βἰσπιποδίϊοπα τοῦ 
μόνος οἴ, ϑορῆ. Οεαὶρ. 60]. 997. 

γ751. ϑ6αιι. πρῆς. κρέας. ἂν, 
ἀν. 8.: Βοιωτοὶ (εἰ ΑΘ60165) τὸν 
ὁβελὸν ὀδελὸν λέγουσι. 

75:. ἄνευ. ἴοτι. ἄνις Τοτῖςο, 
πὶ 790, 

755. ἰϊαὰ ΕἸΠπ15]. ΠΡρτὶ ἃ καὶ δέ- 
δως. ΒΥ. ἃ κἂν διδῷῶς. ,,5οτρίαγαπι, 
αιδπι ἀβαὶ; ἨδΡιιῖββθ νἹάθιαγ 5. 
αὶ ἱπέουργείβειτ ἅτινα ἂν παραβά- 
λῃς (αὐταῖς, ἐσϑίουσιν). Ῥγοάποῖ- 
ἔπ κα ΒΌΡΘΥΙΙΙ5 6983.“Ξ οεἴο. Βοπηί!. 
τιαίεραὶ ἐσθίουσι, ἰάφιιθ 116 πὶ 
8. 165 1558 νἹα θέα 1π 81115 ΘΧ ΘΠ Ρ]8- 
ΤΊΡ τι. 

756. ἐρ ὥτη. --- ἴογπια ἱπιρογδ- 
ἐἰνὶ Πουΐοα νϑύβοσαμπι ἴῃ αὦ. νά 8 
84 Τὺ 5. 990. Βγ. ποῦ ἸηϊΠοθίμπι, 
ΟΡΐποῦ, ἔογθι ποὺ χαῖρε, χοῖρε; 
«ποα πιϑ]ῖπι. 
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21. τρώγοις ἂν ἐρεβίνϑους ; 
ΚΑ: κοὶ, κοΐ, κοΐ. 
21. τί δαί; φιβάλεως ἰσχάδας; ᾿ 

Κ. Α. καὶ Β. κοὶ, κοΐ. 
. [241]. Ἐ τί δαὶ σῦκα τρώγοις ἂν αὐτός; 

Κ. χοΐ, κοΐ. 

7601. ὡς ὀξὺ πρὸς τὰς ἰσχάδας κεκράγατε ! 
ἐνεγκάτω τις ἔνδοϑεν τῶν ἰσχάδων 
τοῖς χοιριδίοισιν, εἰ ρα τρώξονται. -- ξβαβαὶ, 

οἷον ῥοθιάξουσ', ὦ πολυτίμηϑ᾽ Ἡράχλεις ! 
ποδαπὰ τὰ χοιρί;; ὡς Τραγασαῖα φαίνεται. 

105 

757. ἐρεβ.., οἰσογ, ἀὸ ΡΘΠΘΥΘ 
Ἰδριυιπηΐπιιπι νεβοιη τοῦ αυϊάθηι Πμο- 
Τ]Π65 δἔσιιθ 8η1π|8}18, ΡΥδθϑοσείπι 
ἀπ τηϑυ  ἀἸδηῖς ΕΠΙΤΟΡΘ6 στρ ΊοΠΙΡιι5 
(υἱά. ΒΠ]ΘΥΡ ΘΟ ΚΙ ΕἸοτα ο]855. Ρ. 
190. 56αιι.}: νϑύππι εἷς ἐρέβινϑος 
Πρυταῖθ ἀἴοπατ, Δ Άδπ, 508. 8.: 
ἔπαιξε πρὸς τὸ αἰδοῖον τοῦ ἀν- 
δρὸς, ἐπεὶ καὶ ἐρέβινϑον αὐτὸ κα- 
λοῦσι. 

758. φιβάλεως. τόπος ἢῆῖεγα- 
ρίδος, ἄλλοι ᾿ἀττικῆς" ἀμφιβάλλε- 
ται γάρ. γένος δὲ συκῆς ἡ φίβαλις 
ἐπιτήδειον εἰς ξηρασίαν [ἰσχάδων " 
ἐπεὶ ἀπὸ τοῦ ἰσχνᾶσϑαι (ἐσχαίνε- 
σϑαι) ἐσχὰς καλεῖται). καὶ τοὺς 
ἐσχνοὺς τῶν ἀνθρώπων φιβάλεις 
καλοῦσιν. ὁ ὃδὲ τύνος φιβάλεως 
προπαροξυτόνως, ὡς πορώνεως, 
πελέκεως. 8. ΟΔΥσΑΥΠ, εἶνε ἢ- 
οατπὶ. 4π66 φιβάλεις ἀϊοεθαπδιε 
ἃ. ἴοοο 1ΐα δρρϑϊΐδαιίο, οϑ᾽ϊου πιθη- 
το Πὺ ἀρ. Αἴμβη, 8. Ρ. 77, Α. νἱ- 
ἀ6 οἰΐαπι δυο. ν. φιβαλέα. Κ. 
-- 41.846 Ξοαιιπηΐιτ νεῦρα κοὶ, κοΐ, 
τιϊάθηι πΐ ριι6 1166 ἐσὶριιΐα βιιαῦ ἴπ 
Ἡρσῖβ, οἷπὶ 6χ οὐδίϊοηθ Ῥυοχίτηδ 
ΤἸοδθορο 5 1πι6}] 1 αίηγ., 8 π1}}85 
δυιᾶϊίο πουηΐηθ ΟΔΥΪΟΔΥΙΙΠΙ τἱαΐοιι- 
Ἰὰπὶ ἴῃ πιοάμπι Ο]απιαββα κοὶ κοΐ, 
410 πηϑρηδϑι ΘΑΥΙΠῚ ΟἸΡΙ ἀἸ 611 
βρη ποατθηξ, ἰᾷ πδβοῖο «ιῖβ ποθὴ 
8556 ουἴι8 δἀβουῖρβῖβϑβ ν] θαυ ἰδία 

τί δαί; σῦκα τρώγοις ἂν αὐτός; 
χοὶ κοΐ, χιδβὶ βθπεχ Αἰΐοιις οχ 
Μεβαγεποὶ αιδοταῖ, δὴ δἵ 1ρ56 οἂ- 
τίοαβ οοιηθάαΐ, ἰἴβᾷιιθ Ρουσουιηι 
νοοθ, υἱ ῬΌΘΙ16Θ᾽ τεδροπαθαῖ ; 

ἀλλ᾿ οὐχὶ πάσας κατέτραγον τὰς ἰσχάδας. 

4πὸ 2181] ΠπρῚ ρμοΐδθϑὲ ἱπθρίϊ8 Ρι- 
ἐἰάϊαδαιιθ. σϑοῖθ Ἰσίτασ ποὺ ααϊα- 
αι4 εϑὲ νΘΥβΊ 11 ΟΠΊδῖΣ ϑιι18α5 
ν. φιβάλις, τπιηοῖβ οἰτοιπιάδαϊε 
Βροηΐ]., ἔγιβίσα αχροσΐι5 δι θη8-- 
ἰἰοποπι. 510 διυΐοπι πᾶθο ϑβουρία 
βιχηΐ 1ῃ ΤΠ ΡΥ αΠ15 ῬΑΥΊ5. ΠῚ Μ85. 
τί δαὶ σὺ κατρώγοις͵ αὐτὸς ἄν: 
γ6] τί δαὶ σὺ κατατρώγοις ἂν αὖ- 
τὸς: ῬΙθγαθαιθ εἀά. νοεξ., οἕῆοῖο 
τηθῖχο: τί δὲ σῦκα τρώγοις αὐτὸς 
ἄν; ΔΒ υΣ 9 Ἰαίθυθπα, Ἰανᾶπϑ: τί δαὶ 
σύ; καὶ  τρώγοις ἂν αὐτάς; Κι. 8Β. 
ποῖ, κοΐ, Π6Ο ,ῬΥΟΒ ΑΒΕ ιι5 ΕἸ] Π15]. 
τί δαὶ σύ; τρώγοις ἄν; ΚΟ. κοὶ, 
κοὶ, κοΐ. 

762. ῬΘΥΡθυδ πα ΠΡΥῚ : τοῖς χοερε- 
δίοισιν. ἀρα τρώξοντα:; παια τὰ- 
Υγ0 εἰ οἷ ἃ τιϊβοθηΐιγ, ΘΡοϑίγορΠι5- 
4ὸ οὐ ταν 1ἢ ΠΡ τὶβ. νἹα. πᾶ οχ 
ἘλιΥΡ 115. 

768. δοϑ'. ἀϑρόον καὶ μετὰ κτύ- 
που φωνῆς ὁρμῶσι χαὶ ἐσϑίουσι. 

γθί. Τ'ραγ. ἀπὸ τοῦ τρώγειν 
ἔπαιξεν. ἅμα δὲ καὶ ὡς ἀπὸ πόλε- 
ως. 8. 1)6 ΤΥδραβϑὶβ (αγθῈ ΤΎΟΔδα 5) 
σομβα]θηᾶιι5 ϑίθρῃ. ΒυΖ., αυὶϊ δὰ 
απο νούβαπὶ εἰ 803. ταβρεχίξ. 
ἴῃ Ποῦ Ιοοο Ππ61ΐ Ροδίᾳ παρὰ τὸ 
τραγεῖν, ἴπ αἸΐεγο παρὰ τὸν τρά- 
γον. πος πιοπαΐε Κ. Ἐἠπιϑὶ. ϑίγαρο 
ἴπ ἀδϑβουϊρίϊοηθ ΤΎοϑαϊβ, 18.) νοὶ]. 
8. Ρ. 118. εα. ΤιιομὨΣ2. : καὶ τὸ 
Τραγασαῖον ἁλοπήγιον αὐτόματον 
τοῖς ἐτησίαις πηγνύμενον πρὸς “- 
αξιτῷ. 
765. δηϊιηδανοχίοχαι Ὠ᾿οδθορο- 
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ΜῈ. ἐγὼν γὰρ αὐτᾶν τάνδε μίαν ἀνειλόμαν. 

41. νὴ τὸν «1|᾿, ἀστείω γε τὼ βοσκήματε. 
πόσου πρίωμαί, σον τὰ χοιρίδια; λέγε. 

ΜΕ. 

110 
21. ὠνήσομαί δοι᾿ 
ΜΕ. 

Α ν “, ᾿ Ι 

τὸ μὲν ἅτερον τουτὶ ὅχορόδων τροπαλίδος" 

τὸ δ᾽ ἅτερον, αἱ λῇς, χοίνικος μόνας ἁλῶν. 
, 3 - 

περίμεν αὐτοῦ. 
ταῦτα δή. --- 

ς ἘΠῚ .- ν - . ων ἃ 
Ἑρμᾶ ᾿μπολαῖε, τὰν γυναῖκα τὰν ἐμὰν 

οὕτω μ' ἀποδόσθαι, τάν τ ἐμαυτῶ ματέρα. 

ΣΥ͂. ὥνϑρωπε, ποδαπός; 
ΜΕ. χοιροπώλας ΜΜΙεγαρικός. 

Α 2 » ν 

ΤΊΒΣΎΥ. τὰ χοιρίδια τοίνυν γ᾽ ἐγὼ φανῶ ταδὶ 
πολέμια, καὶ σέ. 

ΜΕ. 
3. πὸ τπῦ Ἃ 

τοῦτ ἕξειν " 
[2 ἠ 

κεν πάλιν, 

ὅϑεν περ ἀρχὰ τῶν κακῶν ἁμῖν ἔφυ. 

115, Μοβδύθπβθηι, ἕαππθ πγρθηίθ, 
Ὁ 8 πὶ ΠΑΥΙΟδ.. ἔπι γἘ1}}} Δ 5γ 1556. 

706. 1τὰ ἘΠπι5]. νπ]θὸ : ἐγὼ γ. 
τ Ὁ πϑοϊθοῖο 1) ουΐβιπο. 

68. πρ. σοι. πὶ Ἀδη. 1164. 
ἀμ πρίωμαι τῷδ᾽; τῆοχ 771. ὦνή- 
σομαΐ σοι, Ράα. Ἴ189. τούτῳ γ᾽ 
ἐγὼ τὰ δόρατα ταῦτ᾽ ὠνήσομαι; 
απποῖανιε ΕἸπ,5]. 

709. Ἐ1Ππ1516]1 ἰβοῖῖο, νιϊσο: τὸ 

μὲν ἕτερον (Βτ. ἅτερον Ῥοτῖσο, τῇ 
ΔΌΥΙ βοαιθηΐθ νϑ 5.1) τούτων σπορ. 
τροπαλλίδος. υἾΝοσῖθυ ΒΡ ΘΥ5 117. 

τὸν ἕτερον τουτονί. --- ᾿τροφαλλί- 
δος ϑ81ι16, ἴῃ: πύσου πρίωμιαι. τρο- 
πηλίδος Ἰάδηι π τροπηλὶς, αἴ] 6Χ 
ογάϊπο 1 ούδύαμι τροπιελὶς 16 1556 
νι άθῖισ, πτοηοβθ Ηρδϑδνοϊι, : τριο- 
πηλίς " δέσμη σκορόδων. δὲ 1ηἴ- 
τὴ: τριτοπηλίς" σχορόδων δέσμη" 
ἀπὸ τοῦ πεπιλῆϑαι καὶ συνεστρά- 
φϑαι. 4111 σνδιηληλαῖϊοὶ τροπηλὶς 
Βαθθηΐ, ἀποα νϑυη νἹἀθίασ, οὐ 
ἴῃ Πουίοιιι τροπαλὶς ταπϊδῃαιιηι 
δε," ἘΠη 5]. ϑ:: διαβάλλει τοὺς 
Μεγαρέας. ὅτι εἶς τοσοῦτον ἤλϑον 
πενίας ὥστε τὰ τέχνα πωλεῖν δὲ- 
σμοῦ σχορύδων. καὶ χοίνικος ἁλῶν. 
τροπαλλὶς δὲ ἡ δέσμη τῶν σκορό- 
ὃὼν. (πὸ αᾶθν5. δέσμη αἷοὶ μοῦ- 
ἐδ τροπηλίς.) ἀστείως δὲ ὁ {Πε- 
γαρεὺς ἅμα καὶ περιπαϑῶς ταῦτα 
παρὰ τοῦ “":καιοπόλειδος ζητεῖ, ἃ 

πρότερον οἱ Μεγαρεῖς ἄλλοις παρ- 
εἶχον. οἵ, 716. 5641. 

770. χοίν. ν. Ῥας. 1079, 
771. ταῦτα δή. π5ιυθαπάᾶϊιατν 

δράσω, ιι ἴῃ 6βρ. 8δ[. βοάϑπι 
βϑῆβα πβισραῖαῦ ταῦτά νυν Ψ εβρ. 
1008, εἰ ταῦτα παᾶθ σα. 111]., 
νεβρ. 142., Ῥαο. 975. Ἐϊποῖ. 

772. -- λείπει τὸ γένοιτο. (οΣ, 
296.) ἐμπολαῖε δὲ ἐμποριπὲ, 
πραγματευτιπέ. ὁ Δεγαρικὸς δὲ πά- 
νυ καλῶς ἐμφαίνει τὸν πολὺν }ι- 
μῦν. --- 8. 

774. Ταϊούνϑηῖς ΞΥσορμδηΐα. δῖὶ- 
χᾺΪῦ διιΐθην Ροδῖα ΟΟΟΘϑΙ Ομ ΘΠ ΡΕΥ- 
ΒΕΓΙΠΡΘΠΟΙ ΑἸΠΘηη.., σαῖα χΠ1}}05 
Ῥδἰϊδηΐαγ 6556 ἴῃ οἰνιίϑῖθ βγοο- 
Ῥμδηΐαθ: τὸ οἰϊδια ᾿ηΐγα 8ὃ56. 86. 
δϑοιηάμππι ὃ. δα 785. 

775. φανῶ. ἀποδείξω. ἔστι δὲ 
φάσις (φᾶσις. οἵ. δῃποὶ. δα 682.) 
ὄνομα δίκης οὕτω καλουμένης. 8. 
(άβ8}. δὰ ἔχι. 1964.: φαίνω εϑξὲὶ 
ν ΥΡιιηῖ ἔοτὶ οἱ βισποαῖ ἀθίετγο 
αἰ. : ἀπᾶθ φάντης τοῦ ἀδίαέον εἴα. 

776. τοῦτ᾽ ἐκεῖν᾽ " ἵκει ---, ἴΐα 1π- 
ἰογριηχιὶ ΒοΙβῖσ, (οπ]θοῖαπ. 11 
Αὐἱβί. 1. Ρ. 279... οομιραγαιῖ5 51]- 
τ ιι5. εὐ πάζας ἩΟΒΙΣΣ δὲ δ]1ο- 
γὰπὶ ἸοοΙβ., δαβθρα!απῖθ, Ὠ1πᾶ, 11- 
ΒΥ τἀπὸ ἰδποτος τ, ἐκεῖν᾽ ἵκεε δῖα. 

117. ὅϑεν περ. ἐκ τοῦ συκο- 
φαντεῖν δηλονότι. ὃ. 
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ΣΎ, χλάων μεγαριεῖς. οὐκ ἀφήσεις τὸν σάκον; 

ΜΕ. 

180 211. 

Δικαιόπολι, “Ἰνικαιόπολι, φαντάζομαι 1 

ὑπὸ τοῦ; τίς ὁ φαίνων σ᾽ ἐστίν; --- ἀγορανόμοι, 

τοὺς συχοφάντας οὐ ϑύραζ᾽ ἐξείρξετε; -- 
τιὴ μαϑῶν φαίνεις ἄνευ ϑρυαλλίδος ; 

ΣΎ. 

241]. 

οὐ γὰρ φανῶ τοὺς πολεμίους ; 
κλάων γε σὺ, 

εἰ μή γ᾽ ἑτέρωσε συκοφαντήσεις τρέχων. 
735 7ΠΕ. οἷον τὸ κακὸν ἐν ταῖς ᾿άΑϑάναις τοῦτ᾽ ἔνι! 

41. θάῤῥει, Μεγαρίχκ᾽ " ἀλλ᾽, ἧς ἀπέδου τὰ χοιρία 
»" Ἁ κ Ἁ 

τιμῆς. λαβὲ ταῦτι τὰ 

καὶ χαῖρε πόλλ΄. 
ΜΕ. ἀλλ 

778. μεγαρ. ἐπειδὴ τῇ εγα- 
ρέων ἐχρῆτο φωνῇ. --- σάκος νῦν 
δι᾿ ἑνὸς κ' ἀνωτέρω δὲ (701.) διὰ 
δύο. 8. νυσο σάκκος αἰοίταΥ ΡΕΥ 
ἀαρΙοχ κ. ΑὐΟ νϑῦο, δὶ τηδρ]- 
βἰσὶς Ογδθοὶς οὐθαθηάπηι, ΡΕΘΓ τι- 
Ὡπστα καὶ δουϊριηΐ σάκος. ῬΗΥΥΏΙΟΙ,. 
Ῥ. 429.: σάκκος Ζωριεῖς διὰ τῶν 
δύο κκ. ᾿ἀττικοὶ δὲ δι’ ἑνός. Τῃο- 
πιαὰ5 ΝΜίοσ, (ρ..789.}: σάκος ᾽άττι- 
κοὶ δ ἑνὸς κ' Ἕλληνες δὲ διὰ 
δύο. Κι. 

779. φαντ. ἀντὶ τοῦ συκοφαν- 
τοῦμαι. --- ἔγτὶρΊἀθ6. ΒΥ. 5θοιιῃαιιπι 
αἰϊφιιοῦ ΠΡγοσ: φαντ. ὑπὸ του. 
21. τίς εἴς. 

780. ἴΐὰ ἘΠΠ15]., «πὶ τποπῦ 
᾿ἀγορανόμοι αϊοὶ τὸ οὗ τοξόται 
δά. Ἰἰρυὶ ἀγορανόμοι νοὶ] ἀγορανό- 
μος: ὦ ἀγορανόμοι: οἱ δ᾽ ἀγορα- 
νόμοι. Βτ. ὦ ᾽γορανόμοι. --- οἴ. 679. 

782. φαίνεις. πρὸς τὴν ὁμω- 
νυμίαν παίξει. 8. φυϊα φαίνειν εἴ 
εἰθίογσε οἱ ἰμοοτα 5 σαὶ οαΐ, αὖ πιο- 
πὰς ΒΥ, τιεὴ μα ϑ ὦν. νἱὰ. Ηογηλ. 
δα ρου. Ρ. 760. Τὺπά. 

784. νυϊσο εἰ μὴ ᾿τέρωσε. ΒΥ. 
εἰ μή γ᾽ ἑτέρ., ἰάᾳιια τποπείγαὶ Ἀὰ- 
γΘΠΠδ 15 ΠΠΡΥῚ βουίρίιγα εἰ μήτ᾽ ἐτέ- 
ρῶσε. ἴάθπι σοῦοχ τρέχων ρῬγΥο ἐὼν, 
ΤΟΎΤΟ ΡΥΟΡ 1) 115 νἱγὶ5 ἀοοι5. 

785. οἷον τὸ κακόν. τὸ τῶν 
συκοφαντῶν. διαβάλλει οὖν τοὺς 
᾿ἀϑηναίους ὡς πολλοὺς συκοφάν- 
τας ἔχοντας. 8. 

786. ἴτα ΕἸ1)5]. οοαα, ἀλλ᾽ ἧς τὰ 

σκόροδα καὶ τοὺς ἅλας, 

δι ἢ ᾽ ". [4 

αμὶν οὐκ ἐπιχώριον. 

χοιρίδ ἀπέδου. 564 πιοπιῖξ νἱν 
αἀοοῖτι5., Πα ΙΔ ΠῚ ΘΟ ΘΠ Ο]811- 
ΟἹ νοῦθ ἁπϑρϑθϑίϊοα, π 1815. δϑὲ 
ἀπέδου. τιῖδὶ ργαθοθάαὶ νϑύθιπι 
μονοσύλλαβον. νεϊιιὲ ἐν ἀγορᾷ 5ι1ι:- 
ΡΘΥΐ5 498.. Εχιι. 1948.,, 1378., [ὁ 
βασιλεὺς ἰηΐτα 1143. εἴα. ΠΡΥΑΥ1ο5 
Ἑουΐθ βουρϑῖββθ χοιρίδια, πὲ 738. 
ἴῃ νυ]ρ 115 Ὁοαα, (η8πηὶ Βᾶν, γϑοῖθ 
χοιρίον), ἀδίπαθ πηδὶτὶ συδεϊα παὰ- 
ἴα556 ΟΥ̓ΠΠΠΘΙ νΘΥΪΟΥΊΙΠΊ. 

788, ΠΡΘη5. δαπιῖϑὶ Βοίςβοηδαϊ 
Θμδἰ 106}, ἴῃ ὙΨΟΙΪΠῚ ΑμΔ]6-- 
οὐἶβ, 8. Ρ. 81., Ῥγοροβίξΐδιη, 564 
8110 56 ηδιι δι αιι8 1116 ϑϑὲ, σι Ρ]8- 
Οὐ ντὸ ἀοοῖο. 516 διυΐθηι 866 
Ἰπιουρυθίατιι δϑὲ, ριιποίο ροβίϊο 
Ῥοβὲῦ νοῦσθῆὶ πολυπρ. εἰ ϑβϑυναΐο 
νῦν: 10. Κῆνε ναίδφιιο πιμρΐξιπε ! 
ΜΕῸΟ. ϑεὰ ναΐογα ἀρμὰ χιος πιογὶς 
ποῖ 65ὲ. 1)10. Οἱ ἰοφιμοτα  ἔπιέδπι-- 
Ρεγαπέίαπι! πὶ τπρθίν Ἴαπὶ Ψογέαὲ 
οαρτέ ξογπιῖα ἱπιαμδρίοαεξίοτ: ατιαϑβὶ 
χαῖρε πολλὰ ἀΐϊσεπαα 1} ξογπιυῖα 
Ἰηδιδρίοαΐα, ποὺ Υϑοῖθ 8.: λείπει 
τὸ ἕνεκα. ἕνεκα τῆς πολυπραγμο- 
σύνης. (οἵ. ΜαΐΠ. σγ. συ, ὃ. 845.) 
411 ἰαπιθη αιιοα 1π16]Π1ρὴ: Π 6 86-- 
ΟΡΟΙαΪ5 ποδοὶο απᾶπὶ πολυπρα- 
γμοσύνην, (ὅτι προπετῶς ἐφϑεγξά- 
μὴν τὸ χαίρειν, εἰς κεφαλήν μου 
τραπείη. ---) οἰΐαπι ἴρ56. ξδ! τ Ωγ, 
5᾽ αι θη ξοηθχ Αἰεϊοι5 ΜΘραγθη- 
515. πολυπραγμοσύνην Ὑϑργοποηαϊξ, 
ἀο]]οἷα5. ἔδοϊθη δ, ἀππησιιθ αἰσαχ 
ΥἹΔΘΥ γα], ϑαϊαΐθηι ἀαίαιη χϑοι- 
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21. πολυπραγμοσύνης νυν ἐς κεφαλὴν τρέποιτ᾽ ἐμοί. 
ἼΟΟΜΕ. ὦ χοιρίδια, πειρῆσϑε κἄνις τῶ πατρὸς 

παίευν ἐφ᾽ ἁλὶ τὰν μάδδαν, αἴκα τις διδῷ. 
ΧΟ. εὐδαιμονεῖ γ᾽ ̓ ἄνϑρωπος. οὐκ ἤκουσας, οἵ προβαί- 

νει Ὡς ΟΣ; 

τὸ πρᾶγμα τοῦ βουλεύματος ; καρπώσεται γὰρ ᾿ ἀνὴρ 
ἐν τάγορᾷ καϑήμενος" κἂν εἰσίῃ τις Κτησίας, 
ἢ συκοφάντης ἄλλος, οἰμώξων καϑεδεῖται" 1. ἰτ. Ἡ. 

ἘΠ 

οὐδ’ ἄλλος ἀνθρώπων ὑποψωνῶν δε πημανεῖται" 

οὐδ᾽ 

οὐδ 

ἄντ. δ". 

ἐναπομόοξεται Πρέπις τὴν εὐρυπρωκτίαν δοι" 
᾿ ὠστιεῖ Κλεωνύμῳ χλαῖναν δ᾽ ἔχων φανὴν δίει, 

κοὐ ξυντυχών σ᾽ “Ὑπέρβολος δικῶν ἀναπλήσει" 

βϑητ5: «πιοα 4116 δορύβ ἔδβύβηβ 
ἰηξον ἀθειμηᾶαπ : Ἰρτέμτ οὗ τποίθ- 
δέίαπι, Ἰηαυϊῖ, φίαπι πιῖλὲ δαλιδεα 
(νοεῖ ἀμ δονίοἰ {Γπιδέᾶτιά δ τπαοἠ 58)» 
ϑαίωδ γ) φια ἐᾷ ἱπιρογείυϊ), ἔπι πιθιετιν 
ἐρδῖμ8 ὁαρῶΐ χενοχέαΐμγ. ΟΘἾΘΥΙΠΙ 
ΠΡΥΙ: καὶ “χαῖρε πολλά γ΄. ΜΕ. ἀλ- 
λὰ μὲν οὐκ ἐπιχώριον: «ποὰ Ρα- 
ἐϊάτιι εἴ νἱχ σγαθοιιπι. τλ8}16 εἰΐδηι 
ἔ εὐ τα “πολυπραγμοσύνης νυν ἐς κεφ. 
το. ἐμοὶ, «πιοα 5 θη ΠσαΥ8 ΥΡΙΣτα- 
ῬΡδίμῦ πολυπραγμοσύνης οὖν ἕνε- 
κεν εἰρήσϑω. 

790. πειρ. κἄνις. Ῥήὸ πειρᾶ- 
σϑε κἄνευ. Β6. 

791. ἐσϑίειν μετὰ τῶν ἁλῶν τὸν 
ἄρτον διὰ τὸ ἀπορεῖν προσφαγίου. 
8... - τ ἐρείδειν. 40 ΑὙΤΟΥ͂ πο-- 
ἰού Ῥδο, 25.., ἴϊα παίειν 515 ἈΠ οδῖ 
συντόμως ἐσθίειν: οἵ δθπουδεῖπι 
ΘΒ οίαγ ΠΟΟ νούρθιπι ἐπὶ πᾶν 
ὁτιοῦν συντόμως τις ποιεῖ, τι ὁὉ- 
βογναῖ 8. δα 647. 8;. ΗΕΞΥΟΠ.: 
παίει" τύπτει, πλήττει, κρούει, δέ- 
ρει" ἢ ἐσϑίει. -- ἘΠπδὶ. μαάδδαν 
χϑοΐθ Ῥοχίιις δΠ416 Ργὸ μαάξαν, 
ΤΠ) οτῖοθ, 

γθῷ, ΟΠουις ἔθ !σοπὶ ρυδθαϊοδ 
ΤΠ ̓οθθορο άθπι, εὖ ΟΡΙϊο α4πο8- 
ἄἀδπὶ ἰγϑά ποῖ, Βε6. Ἰ1ΡΥῚ ἄνθρωπος 
οὗ το χ ἀνὴρ; 4.868 σοΥγοχὶ ΒΥ. 

798. τὸ πρ. τοῦ βουλ. Β. 6. τὸ 
βούλευμα, περιφραστικῶς. καρπ. 
τὸ βούλευμα. 

794, ἀθ ἰδίο Οἰεβδία εο Ῥσδρί4β 
797. οἵ, αῃηποῖ, 8α 569, 

795. καϑ. εοαεῦτέ. Τοβρούδη- 
ἀϊαπὶι δϑὲ Ἰαΐθύθ, ἴδοδογθ, βδϑᾶθσϑ. 
ΟνΙα, Μεά. 4, 9560. : 5σ.μὖ ὕονδ τιο-- 
οἐ6 αἰέφμθ δεάϊέ ἄμιπο τιμαίά, τι 
αἰ ἱπιοοππέα οαρεἰ5, οἵ, Ὑιπάϊοο. 
Ονϊά, Ρ. 27. 

796. ὕποψ. παραχλέπτων (ὀψώ- 
για)" ὅτε ὀψώνια κακουργῶν βλά- 
ψει εἴο. 8. 

797. ἐναπ. ϑυϊᾶ, Ἦ. ν., ἘΚ. ἱπ 
δηηοῦ,, ΕἸ115]1. γα]ρο ἐξομόρξεται, 
«αθηιϑΠ10 Δ 11, τηοηθηΐθ Βε.; Εἰ- 
ΥἹρ. ΒΔΘΟΠ, 802, μηδ᾽ ἐξομόρξει 
μωρίαν τὴν σὴν ἐμοὶ, χιοθ δα θγ- 
865 ἔπι τππθ δἐμέξίείαπε ἐμαπι. 56 8.: 
ἐναποψήσεται, ἐναπομάξει, σαϊθιι5 
ΠΟΙΠΥΠΊΔΥΙ πποητξ Ε]π5]. Ἰδοίϊο- 
Ὡθπὶ ἐναπομόρξεται. πιοτὶ Θοτιδριετ- 
οαὐϊέ 16 Ῥγερὶβ ἱπιρμαϊοίεία ϑμα. 
5.: ἀντὶ τοῦ οὐκ ἀνέξῃ τῆς πιναι- 
δείας Πρέπιδος. 

798. ὠστιεῖ. ὠϑήσεις." (πιο ἐ- 
σϑήσει.) ἀντὶ τοῦ οὐδὲ - πιεσϑήσῃ 
ὑπὸ Κλεωνύμου. -. οὗτος δὲ ὁ 
Κλεώνυμος ὡς ἀδηφάγος καὶ ῥιψ- 
ασπις κωμῳδεῖται. 8. δῖιιργα 24, 
ὠστιοῦνται ἀλλήλοις. ΟἸΘομ γπλπι 
Ἶαπι ποῖδε ἰδηαιιϑπι ΒΘΙ ΠΟ π θη, 
41 58606 ἴπ ἔξοχα νϑηΐδὲ οΡ50- 
παΐι. οἵ, Εαιι.. 1289. Β6. υἱᾶβ 
εἰΐδπι 88. 

799: Ὑπέρβολος. τοῦτον ὡς 
φιλόνεικον διαβάλλει συνεχῶς Ἄριστ. 
ἦν δὲ στρατηγὸς ᾿ϑηναίων. (ἴπιο 
ἀΘπιαβοβα5: νὰθ δι. 592.) φα- 
νὴν δὲ λαμπράν. δέει δὲ διελεύ- 
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οὐδ᾽ ἐντυχὼν ἐν τἀγορᾷ πρόσεισί δοι βαδίξων ἀντ. β΄. 
Κρατῖνος ἀεὶ κεκαρμένος μοιχὸν μιᾷ μαχαίρᾳ, 

ὁ περιπόνηρος ᾿Δρτέμων, ὃ ταχὺς ἄγαν τὴν μουσικὴν, 
ὄζων κακὸν τῶν μασχαλῶν πατρὸς Τραγασαίου" 
οὐδ᾽ αὖϑις αὖ σε σκώψεται Παύσων ὃ παμπόνηρος, 

805 “υσίστρατός 

2 ΄ 

ἄντ. γ. 
τ᾽ ἐν τἀγορᾷ, Χολαργέων ὄνειδος, 

ὁ περιαλουργὸς τοῖς κακοῖς, ῥιγῶν τε καὶ πεινῶν ἀεὶ 
πλεῖν ἢ τριάκονθ᾽ ἡμέρας τοῦ μηνὸς ἑκάστου. 

σῃ- 8. εἰϊαπιοὶ αἰνο5 ζωογὶδ (μᾶπὶ 
αἰνὶ 5. ἔογα οδὲ χλαῖνα φανὴ) 5 ἐα- 
χΐθτι ἐϊείδιωβ ἐδ πιοπὶ ἱπιρίοδιε Ηγροτ- 
Ροϊωδ. ατιὸ ἰ6 αἀὐρϑηΐο δηιηϑαῖ, 
αἰ βοϊθὲ, 

801. ἀεὶ ρΡογίϊποε δᾶ πρύσεισι 
ῬΘΥ Πυρευρδῖοη., 4110 ΠῸῚ 811π|- 
δάνουβο ἰθπιθυθ μδθο χτηπΐϑηΐ, 8.: 
ἈΚρφατῖνος. οὗτος μελῶν ποιητής. 
(μοι Οουΐουβ. οἔ, 1096.) - μοι- 
χὸς δὲ εἶδος καὶ ὄνομα κουρᾶς 
ἀπρεποῦς κιναιδώδους. 5. 1π|οὸ  μοι- 
χὸν τἱάϊοσι]θ ἀρρε]]δὲ τὸν κῆπον, 
αιαοηΐθπι δα ἰοηβιισα τϊΘ ΘΔ ὨΤΠΥῦ 
ΠΟΘΟΒΪ. ΗδσΥο}.. κῆπος" εἶδος κου- 
ρᾶς παρὰ Πέρσαις, ἣν οἱ ϑρυπτό- 
μενοι ἐχείροντο ὡς ἐπίπαν ἐν μιᾷ 
μαχαίρᾳ. Ῥολλκ 10, 140. καὶ ψα- 
λὶς δὲ τῶν κουρέων σκευῶν, ἣν 
καὶ μίαν μάχαιραν καλοῦσι. οἴ. Κ΄ 
ει ἸΏΤΕΥΡΡ. 

802. 1ϊᾶ Βεπί]. οἱ 8111. ντσο: 
οὐδ᾽ ὁ περιπ. ᾽4ρτ., ατια51 ἴρ56 Αὐ- 
ἴθηῖο ΠΣ βέτεῖως. 5.: ὁ περιπ. 
ὡσεὶ ἔλεγεν ὃ περιφόρητος ΄4ρ- 
τέμων, ἀπὸ τῆς παροιμίας, ἧς μέ- 
μνηται καὶ ᾿Δναχρέων, ταχϑείσης 
ἐπὶ καλοῦ καὶ ἁρπαξο ἕνου πρὸς 
πάντων “παιδός. παρ᾽ ὑπόνοιαν δὲ 
ἔφη τὸ ̓ Αρτέμων" οὐ γὰρ τοῦτον, 
ἀλλὰ τὸν ΚἈρατῖνον βούλεται δη- 
λώσειν. συνεχρόνισε ὁὲ τῷ δικαίῳ 
᾿Δριστείδῃ οὗτος ὁ ̓ Δρτέμων, ὃς ἦν 
ἄριστος μηχανητῆς. διὰ δὲ τὸ χω- 
λὸν αὐτὸν εἶναι, ὅπου ἂν κατει- 
λήφει πόλεμος καὶ χρεία μηχανῆς 
ην ἐπὶ τὸ τεῖχος καταβληϑῆναι, [) 
τὸ τοιοῦτον, μετεπέμποντο αὐτὸν 
φερόμενον. ἀπὸ τούτου οὖν ἡ παρ- 
οεμία. καὶ πάντες οἱ σοφοὶ περι- 
φόρητοι καλοῦνται. Ἐ1π15].: --- Ηο- 

50}. περιπόνηρος ᾿Δρτέμων" παρὰ 
τὴν παροιμίαν τὴν Περιφόρητος 
᾿Δρτέμων. εἰσὶ δὲ ᾿ἀρτέμωνες δύο. 
ΑἸμθη. Ρ. 599, Ε,. “Χαμαιλέων δ᾽ ὁ 
ἸΙοντικὸς ἐν τῷ περὶ ᾿Δναπρέοντος, 
προϑεὶς τὸ Ξανϑῇ δ᾽ Εὐρυ- 
πύλῃ μέλει, ὃ περιφόρητος 
᾿Δρτέμων, τὴν προσηγορίαν ταύ- 
την λαβεῖν τὸν ᾿ἀρτέμωνα διὰ τὸ 
τρυφερῶς βιοῦντα περιφέρεσθαι 
ἐπὶ κλίνης" καὶ γὰρ ̓ ἀνακρέων (. 
27.) αὐτὸν ἐκ πενίας εἰς τρυφὴν 
ὁρμῆσαίΐ φησιν εἴς, --- Π6 πος Ατ- 
ἴδπιοηθ δὲ δ]ΐθυο Ἰπηΐοσθ, ααΐ Ῥε- 
ΥἹΟ] 5 δρίρηίθ νυἱχῖῦ, σοηβα θη αι 8 
ΡΙαῖ, 1 ῬοΥΐοὶ8 (. 27.) Ἐ- 167, 
Β. -- ὁταχὺς ἄγαν τ. μ., 6χ-- 
ξεπιροτατιθε5 ροδέὰ- ΒΘ... Ῥγορδῃηῖα 
Τίος6 114 δὰ ΧοηοΡΗ. ΕΡΠ65. Ρ. 196.; 
ταὶ ΠὨ1πηα, ἀπηοίαν. Βτ.: σαρφάϊειις 
αγὲδ χπμδίοα. 8. ποη, πα ]6: ὡς ἐπὶ 
τροχοῦ ποιοῦντος αὐτοῦ ποιήματα. 

809. πιαῖδα οἷθπα μίσεμπι»γ μὲ ρα- 
ἐογ. Τρ αγασ. οἵ. 764. 

804. ἀ6 Ῥαδιιβοῆβ,, πιᾶῖο ῥἱοΐουβ, 
αἸοίαηι δα ΡῬ]αῖ. 598. 

805. ἥυσ. ἐπὶ μαλακίᾳ διεβάλ- 
λετο. ἐν ἐνίοις δὲ καὶ πένης ὁ αὐ- 
τὸς καὶ κυβευτής. ἐκαλεῖτο δὲ καὶ 
χηναλώπηξ. Χολαργ. δῆμος 'Ἄττι- 
κῆς οἱ Χολαργεῖς τῆς ᾿ἀκαμαντίδος 
φυλῆς. 5. 

806. ὁ περ. ὃ κακοῖς βαβαμμέ- 
νος, ἢ ὁ βαϑὺς τοῖς κακοῖς. (πια 5 
φιαδὲ εἰπιοξιιδ ̓  νοὶ ἐπιπιθτ δμ5. ΚΟ 
μετενήνεκται δὲ ἡ λέξις, ἀπὸ τῆς 
βαφῆς τῆς πορφυρᾶς τῆς δαλάσ- 
σης, ὅτι ἐκ βάϑους τὸ ὄστρακον 
εὐρίσκεται, ἁλουργὴς ἐσθὴς ἡ πορ- 
φυρᾶ. 8. 
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Ω 

ΒΟ. ΤΣ “Ἡρακλῆς, ἔκαμόν γα τὰν τύλαν χακῶς ! 
κατάϑου τὺ τὰν γλάχων᾽ ἀτρέμας, Ἰσμηνία" 

810 ὕμὲς δ᾽, ὅσοι Θείβαϑεν αὐληταὶ πάρα, 
τοῖς ὀστίνοις φυσῆτε τὸν πρωκτὸν κυνός. 

808. ἔρχεταί τις ἀνὴρ Θηβαῖος, 
παμὼν τὸν ὦμον ἐν τῷ βαστάξειν 
τὸ φορτίον, ὃ ἔφερε, καί φησιν" 
ἕττω Ἡρακλῆς, ἀντὶ τοῦ ἴστω 
θές, 8. - ῬΟΙΠχ 7, 158: τύλη δ᾽ 
ἐκαλεῖτο, ἡ ἐπὶ τοῖς τραχήλοις αὐ- 
τῶν ὑπὸ τῶν ἀχϑῶν γινομένη τρι- 
βῆ. , ὔγϑτηαθ ΤοΥπλ8πὶ (ὁ τύλος 
εἰ ἡ τύλη, απαγαι 1Π|8ππὶ 1. 1. 16- 
ξῖ558 νἹάθίυν 8.) που 5θηβιι ἃδπο- 
βοῖῦ Ηδβυοῖ. πηϑβο] Πτη} τύλος;, 
οἰανμδ ἐΐρτιδιι5 9 ΒΈΡΘΥΠΙΙΒ. Ἰερτει τ 
518. Εἰπιοὶ. εἴ. 897. Ἵττω Ἧρ. ςοε- 
Ἰεβοιης ὦ οἱ ἡ, ογαβὶ γϑυίουρ, Βι8ι. 
419. μὰ τὸν ᾿4πόλ] λω, οὐ μή ] σ᾽ 
ἐγὼ. αὶ να. δῃηποῦ, οἰπη!]8 ΠΡ ΕΥ̓ 
ἐγῷδα Ρτῖὸ ἐγὼ οἶδα ἀαϊοὶ 50]1- 
ΤΠΠ1|. 

809. γλάχωνα. τὴν ὀρίγανον. 
(εε 829.) κλίνεται καὶ γληχὼ, ὡς 
Σαπφὼ καὶ βληχώ. 8. γλήχων., 561 
βλήχων, ε65ῖ πιεπιέλα ρμιείορίμπι Τη., 
-Ροἰοἰπιίτιξθ. νὰθ ΒΊΠ]ΠΘΎθθοκ. ΕἸοΥ. 
ΟἾα55. ρᾶρ. 151. εἴ, σποβς ᾿ἰδααῖ, 
Τυσϑοοτ. 9: . 986... ἜΠΗ. ἘΠ Ν: 90, 
14. οἷς. ο᾽ιι5 μ᾽ δηΐαθ δἀογζαΐαθ [ες 
Υϑοθπι ἔιϊι1556 Βοθοίϊαπι, Βοθοῖοβ- 
416 Βογζοσιιπι Οὐ] τ νϑοϑβ58, δὰ 
1,γ5. 89. απποίανετιιπὶ ΕἸοΥ. ΟΠ στὶς 

βιΐϑηι5 οὐ Β6. Ηπησ [15Π16 181} 
Ἰηῖγα 897. ᾿ϑι θη] ΟΠ νΟΟαΥ πι0- 
101}: Ἐ7115]. 

810. πάρα. ἀντὶ τοῦ πάρεστε. 
ἐσπούδαζον δὲ οἱ ᾿Αϑηναῖοι περὶ 
τὸν αὐλόν. 8. Θεέβαϑεν ρτὸ 
Θήβηϑεν. (οἴ. 815.) ὑμὲς ρτοὸ ὑ- 
μεῖς. ΒΦ. οοπίθπιηθΥθ βοϊθθδηὶ Α- 
ἐπθηη. {ἰθ]οῖπθ5 ὙΠΘΡαπος (νίά6 
«ἀεειδοῆς ἤγεμπεπ οἷο. τὰ ὙΥ1Ε]Δη- 
ΟἿ .Ζ2ε:. Πῆω5. 1, 3... Ἰπρυϊπνὶς ρα σα. 
841. 5644.); «ευΐ, πιοηθηΐθ ΥΥ16- 
Ἰαπᾶϊο, ρϑύβργαββθα Οσδθοίδπι νἱ- 
αἀθηΐασ, 510ιῖ (ΟΘΥΠπιδη θη ΟΠ 
τλιιϑὶ οἱ ῬΥΆΘΘΏ565 (ἀ16 Ῥγαρογ δὲέιι- 
αἰοπέετι). 

811. τοῖς ὅστ. λείπει τὸ αὐλοῖς. 
ὅστ ίνοις δὲ ἔφη, ἐπεὶ τοπαλαιὸν 
ἀπὸ τῶν ἐλαφείων ὀστῶν κατε- 
σκεύαζον τοὺς αὐλούς. (πες ἀθ γα 
Κι Ἰαιάδὲ ῥσγαθίοσθα ΗἩθϑυΐππὶ ν, 
κάκτος, Αἴπθηῃ. 5. Ρ. 1892. Ε᾿. δὲ 
41105.) τὸ δὲ πρωκτὸν κυνὸς 
κομμάτιόν ἐστιν ἀπὸ παροιμίας, 
ἣν τοὶς ὀφϑαλμοῖς (ὀφϑαλμιῶσιν) 

ἔλεγον ; ἐς πρωχτὸν κυνὸς βλέπε. 
μέμνηται ἐν ̓ Ἐκκλησιαξούδαις (256.) 
τούτῳ μὲν εἶπον ἐς κυνὸς 
πρωκτὸν βλέπε. 8. 
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21. παῦ᾽ ἐς Κόρακας ! οἱ σφῆκες, οὐκ ἀπὸ τῶν ϑυρῶν; 
πόϑεν προσέπτανϑ᾽ οἱ κακῶς ἀπολούμενοι 
. ΝᾺ. κ , - [2 

ἐπὶ τὴν ϑύραν μοι Χαιριδῆς βομβαύλιοι; 

8158 ΒΟ.νεὶ τὸν Ἰόλαον, ἐπιχαρίττως γ᾽. ὦ ξένε" 
Θείβαϑι γὰρ φυσᾶντες ἐξύπισϑέ μου 
τἄνϑεια τᾶς γλάχωνος ἀπέκιξαν χαμαί. 

Ψ 3 “᾿ Ἷ ’᾿ - 5 ᾿Ὶ , 

αλλ, εἴ τι βούλει, πρίασο τῶν ἐγὼ φεέρῶ, 

τῶν ὁρταλίχων ἢ τῶν τετραπτερυλλίδων. 

819, παῦ᾽ ἐς Κόρ., -πἰ Ἀν. 
889. Εἰμπιϑὶ. οὗ. ΡΙαε, 890. οἷο, Ηδῃ. 
Φρῷ, ὦ παῦε, παῦε, 5΄τ 16 Υ τἰσατ- 
ῬΡαῖο ἰπηρογαῖϊνο δοιϊν Ρχο ΠΊΘ611, 

τι 5ο]δηΐ, ΕἸ ΒΊΟΙ ἢ 65 Ἰποτθραῖ Π1σ86- 
οροἹ Ϊ5, ἐκρδαμλαὰρ 6ϑβδὲ οἱ σφῆκες, 
τὶ οἱ τοξόται: 54. ἴῃ νϑυθὶβ οὐκ α. 
τ. ϑυρῶν [1π|6]]. ἄπιτε, τ Εᾳι. 
723.. ταοηθηῖθ Β6,, οὐκ ἄπιτ᾽ ἀπὸ 

τῆς θύρας: 50: ὁ Σ σφῆκες. ἀπὸ 
τοῦ ἠχεῖν τοὺς ΡῈΡ ὡς οἱ σφῆ- 

κες. μετὰ τοῦ Θηβαίου δὲ αὐληταὶ 
πολλοὶ ἦλθον εἰς τὰς ϑύρας τοῦ 
“Ἰικαιοπόλιδος. ὃ. 

814. Χα ἐρ. τὰ τοῦ Χαίριδος πε- 
παιδευμένοι ἢ μελετῶντες. Χαῖρις 
δὲ αὐλητὴς Θηβαῖος ἄμουσος, οὗ 
μέμνηται ἐν ἀρχῇ τοῦ δράματος. 
(16.) ᾿'ἀττικὴ δὲ ἡ συνήϑεια τὸ οὔ- 
τω λέγειν ἀπὸ τοῦ Χαίριδος Χαι- 
ριδεῖς (πιο Χαιριδῆς ΑΤἸιϊοα ἃ γα- 
οἴο ΖΧαιριδεύς.), καὶ ἀπὸ τοῦ πε- 
δάθενες περιστεριδεῖς (περίστερι-- 
δῆς) ὃ. βομβ., Ἠδεγοῖι. - βομβαύ- 
λιος" ὁ αὐλητής" ἀπὸ τοῦ βομβεῖν 
(καὶ τοῦ αὐλοῦ). Εἰπιδί. Ἠϊ5 αἸοιὶβ 
ὩΒΊοη65 δῖ σὶς σθηθχ Αἰείσιιβ. 

815. νεὶ τὸν Ἰόλαον. Βορο- 
ἀίοαθ αἰδοῖ Ἰαϊοιϊβηλιπὶ βοῦνϑ- 
χαπὶ ὨΣΘΙΙΡΥΘΏΔΘ, ἴῃ Φαΐριι5. βουῖ- 
Ρίαηι νεῖ τύν. να]ρῸ νῇ. Βοεοιῖ 
Ή ἴπ ξἰὶ γψουίθραηῖ, εἱς Θεῖβαι ρύο 
Θῆβαι. --- Ἐπιδίδιη. δα Οαγϑ85. ρ. 
1442. Ἰἴη. 49.: δι’ ἔϑους Βοιωτοῖς 
μηδέποτε τῷ ἢ χρῆσϑαι ἐπὶ τῆς 
οἰκείας δυνάμεως, ἀλλ᾽ ἕκάστοτε 
εἰς ει δίφϑογγον μετατιϑέ ναι. 187. 
- ἐπιχαρίτως γ᾽, ὦ ξ. ΜΜ58., τὰῦ- 
Ραϊο πιϑθίσο; οἱ δι νθηΐθηϊθβ νἱ- 
ἀθηΐοῦ δχοορίίαθϑθθ 1ὰ, «ποὰ 1Π 
εαα, Ἰορίπαν, ̓ ἐπιχαρίτως γ᾽ ἂν, νε] 
ἐπιχ. ἄν γ᾽. τος φυϊάθπι οἰιμι [)1π4. 
ΒΘΟ 5015 ΕἸ] π}5] θ᾽ ιη, ἐπιχα- 

ΛΕΙΘΤΟΡΗΛΝΕΒ {].- 

ρίττως Ῥυὸ ἐπιχαρίστως αἸοίαηι 
ΘΧΙ ο ἰδ 61, τ ἴττω Ὀχο ἴστω 

809,, «πρηηϑαη1ο ατιτὰ εὐχάριστος 
εὐ εὐχάριτος 51Π}]]Π|8 4116 ῬΤΟΙΩ5οαΘ 
ἈΞ ΓΡΑΥΙ 50] 6 ηΐ. δθῖηγ 6] δχαγαγιηΐ 
Θθπλπδπ ἄδην [Π Θ γα τὰ ΠΙΡΥΔΥΪ 510 
οΤΘ. οϑίθυπ 1 ἐπιχαρ. 10161}1- 
δομάιϊπι δϑδὶ ποιξῖς ν6] ἐποίησας, 

δγαέμπι πιὴὲ {θοϊδέῖ, ἄοπ ἀπό- 
λοιντο , 4ιοα ρυΐαρδὶ Βυ., ϑ80Πο- 
ἸἸαβίαβ ᾿θπῖθῦθ ΟὈ ΘΠ ρ σϑη5. 5γ8- 
[145 αρὶὶ Βοβθοΐτβ Αἰ]σο,, ΟἸΠη ἐϊ- 
Ὀ]οῖπ 68 ΔΡΘΡΊΙ, ΞΡ Ἰόλαος ἥρως 
οὕτω τιμώμενος παρὰ Θηβαίοις. 
-- οἵν Τῖοα, 816. 4, 94,, 29,, 80. 
Ῥαίβϑη. Βοροί. 98.: Θηβαίοις δὲ 
πρὸ τῶν πυλῶν ἐστιτῶν Προιτίδων 
καὶ τὸ Ἰολάου καλούμενον γυμνά- 
σιον. καὶ στάδιον κατὰ ταὐτὰ τῷ 
τε ἐν ᾿θλυμπίᾳ. καὶ τῷ Ἐπιδαυρί- 
ων, γῆς χῶμα" ἐνταῦϑα δείκνυται 
καὶ ἤρῷον Ἰολάου. 

817. Ε]π15]. ἀπέκειξαν ΘΘΟΌ τη 
ἨδσουΟἢ.» αὶ βἷο: ἀπέκειξαν" ἀπο- 
πεσεῖν φυσῶντες ἐποίησαν. νοΥὴι 
ΘΙπημλ85 ἈΠοα. ἴη Ονο, ππτοηθηΐθ 
Βτ.: τὸ μὲν ϑεῶν ἐριβόας Ἑρμᾶς 
ἔχιξε κᾶρυξ. οἵ. ϑομπθίαρυ, 1 ἰθχ, 
δύ. ν. κίχω, φαΐ ΠΥ 81 ξουπδηῖ 
6556 τῃηοηθὲ ἀπέκιξαν. 5: ὠσόνδς 
ὄπισϑέν μου; φησὶ, φυσῶντες τῷ 
πνεύματι αὐτῶν τὰ ἄνϑη τῆς γλή- 
χώνος ἀπέβαλον. 

818, τῶν. ὧν 
819. τετραπτ. τῶν ἀκρίδων, 

παρὰ ΤΩ ΩΣ ἔχειν πτερᾶ. ὀρταλ. 
δὲ τῶν ἀλεχτρυόνων κατὰ τὴν τῶν 
Βοιωτῶν διάλεκτον. ὃ,  ργοῖι,: 
ὁρτάλιχοι" οἱ μήπω πετόμενοι νε- 
οσσοί᾽ καὶ οἱ ἀλεκτρυόνες. Νίοδη- 
ἄἀξν ΑἸοχ. 165. ον νοοαὶ ὀρταλί- 
χων ἁπαλὴν ὠδῖνα. ϑιίτγαιε5. δρ. 
Αἰμρη, 14. ρ. 621. διοῖοι ε5ὲ, Τμ6- 

α 



4ΦΡΙΣΟΓΤΙΟΦΆΑ ΝΟΥΣ 

08 κολλικοφάγε Βοιωτίδιον ! 

ΑΗ 9 Ἢ ᾽ »"» 6 - 

ὅσ᾽ ἔστ ἂν ἀγαϑὰ Βοιωτοῖς ἁπλῶς, 
ὀρίγανον, γλαχαὶ, φψιάϑως, ϑρυαλλίδας, 
νάσσας, κολοιὼς, ἀτταγᾶς, φαλαρίδας, 

98 

820.41. Ἐ ὦ χαῖ 

τί φέρει ς; 
ΒΟ. 

τροχίλως , κολύμβως. 
21. 

825 

Ῥᾶποβ ϑΆ]]1ιπὶ 5411 8Οθιιπ ἈΡΡΕ]- 
1806 ὀρτάλιχον, αὖ ΒΘ. δηποίῖανη. 
ΡὈΙΌΥα ἴῃ Πα πο ὙΠ} νῖα8 ἀρ. ΒΙομ. 
84 ΑΘβοῦυ} Αραπι. 58.. 5] Οββαυο. 
Π18 915 ἀαθταίν ἀ6 βρη Π οαίϊοπθ 
νΟΟΙ5 τετραπτερυλλίδες : τιϑαῖιθ 6- 
ΠἾπι Παΐσαα8ηῚ δο 116 σΟηΟβϑθυὶῦ 
Κιξίοσγο, ἄγδϑθοος οἷϊηι Ἰοοϊιϑὶ 5 
ν 6501 50]1105 {ιι1556.. αὐ 811845 σϑι- 
ἰθ5, ἀ6 φαΐθιις ἘΣΣΙ Ηϊεγος. 
Ῥατῖ. 2. 1. 4, ο. 7. οἔ. 1049. ΕἸΠμη6].: 
πδρτάλιχοι οἱ τετραπτερυλλίδες πιὰ- 
αἰξοδῖο βιιπν ἀνὲβ δὲ αφιυδάγιρθαθει 
841105 φϑ!]!παοθος εἰ Ἰοοιιβίαβ ν 6] 
οἰοασαβ. ῖο 1πι6]}190 1 8150. οχὶβίῖ- 
γδη} ἸΠΓΘΥΡΡ. “ἡ ν]ἀθητγ 586 αἰ18-- 
ἀγιιροάθβ τεέτραπτ. ΟἿΟ1 ἐἰσιιχαΐθ, 
αιιθηγὰ ἃ πιο ἀτιχι ΓΘ ΠΕ] ν ΘΔ ΤΙΣ σετα- 
ρὰ πιᾶνϊαηη. 

820. κόλιξ (5ἰς) εἶδος ἄρτου 
περιφεροῦς. --- ὃ. Εγο Σά πιι5, Ἰδὰ- 
ἀδιῖθ ἘΠ π15].: κόλλιπες " ἀρτίσκων 
εἶδος. ὡς πλακούντων, ὧν καὶ ᾽4- 
ριστοἐν ᾿ἀχαρνεῦσι μέμνηται. οἷο. 
Ἀδη, 598. δρέπανον λαβοῦσ᾽, ᾧ 
τοὺς κύλικας κατέσπασας: 6Χ 40 
Ἰοσο ἱπιθ! ]Πρίϊασ,, νοσθιι πολλικο- 
φαγὲ ἔοΐαπι 6558 ἃ Μεοισῖοῖβ, «αὶ 
Ἰηνθηΐβϑθηῦ κολικοφάγε, οι 5ουϊ- 
Ῥϑηάιιηι δσϑϑῖ, 4ιοα πιϑῖγο οοηνθ- 
τϊγοῦ, χολικιοφάγε ἃ κπολίκιον. --- 
Ἐ]ιη5].: --- ΟΡ βθνϑῖιι αἱ σηιηι δϑὶ 
κολλικοφάγε Βοιωτίδιον, τιῦ τέκνον 
φίλε. 

821. βουγανῖ Ἰθου οι θτα ῬΙατῖμο- 
γὰπὶ οοαα. δο᾽ ἔστ᾽ ὧν ἀγ. Β.. ἢ. 
6, ἱπίουρτοῖθ. Ηθυπιάηπο δὰ ΨΊροΥ. 
δημποῦ. ῶ85.: τσὼ5 ένα αἷς Βοθο- 
ἴθ σεῖο ἤαβεπ. αἵ, αι. δὺς συ. 
δ. 598, ο.. πος δὰ ϑόρῇ. Οεα. Β. 
1558. εἴο. Α ῬΑΥν]5. δὲ Βιᾶν. δο᾽ ἐστὶν 
ἀγ., φυοα Θβϊ δ] θβαπίθιη ΤΠ] τι- 
βιὰ ὧν Ραγίϊο] 46 πϑϑοϊθη δ, δα- 

ὡσπερεὶ χειμῶν ἄρα 
ὀρνιϑίας ἐς τὴν ἀγορὰν ἐλήλυϑας. 

τηΐϑῖς ἰαπθ ΠΟΟ ΒΥ., 56 βᾷθῃβ 
Ιην 5: 4111 ἐποδιιἐοῦθα οὐΐδπι 50- 
1 Ὲ ὙΤΩΟ 6556 Ῥιϊιΐαῃηξ δ] ἐθύϑη 50 01- 
Ῥίαγαμι. --- ἀπλῶ ς, ἴογο, θειρᾷς 

ν.. 39 ᾿ 

μπηρεζάλτ. --- ἀγαϑ' ἃ, “ὐποηῃθηΐθ 
Κι, ἂρ. Ούάθοος ᾿πέεσγαάϊ ΡΥῸ 
δρραζϑίι Ἰδαυῦτοσαπι ΟἸΒΟΥτη δοοῖ- 
Ῥῖϊαγ, αὐ ἢ. 1, ψέβρε 1295. 5 Ἔϊ65 
οἷθς, 833. 1152, Ἀτπδπ. 1. Ρ. 19, Αι: 
τράπεζαι κατηρεφέες παντοίων ἀ- 
γαϑῶν, κατὰ ᾿ἀνακρέοντα. ἐν: 56 1- 
511. Ρ]δαέιι5. αἰχὶς (65. 2. 8, 84. μὲ 
τατμὶ ΒΟ ἃ πιμμέξα ΓΕ ἢ ̓  6. ρ6- 
το 1πάι]5 6})}0 οἵ ουἰσι τὰ οὐ α-- 
Ῥο; Νβϑροβ Αρβϑβιίδο ο. αΐ. γε δο- 
για5), Ηογαῖ, δαῖ, ὦ, 8, 92. δώωνδ5 
χέεὸδ.- 

899, ὀρίγανον. οἷ. Β8η. 564. 
γλαχύώ. οἵ. 809. ψεάϑιωις, 5ἐο-- 
γθα5. οἵ. ἈιΔη, 529. 1) οὐἹοὰβ ξου πα 8 
ΠΟ δ 5844. νϑυύβιθθ ὈΥΪπι ταρο- 
διαθγηΐΣ ΒΘΩ1]. δὲ ΒΥ. 

829, νάσσας. νήσσας. ἀττα- 
γᾶς, ἃ ξογμπιᾶ ἀτταγὰ ΡΥΐπιϑθ ἀ6- 
οΟἸϊηδῖ. ,, ἤθη 8}) ἀτταγᾶς. ἀτταγᾶν- 
τὸς νϑὶ ἀτταγᾶνος. Ηοταῖ. Ε;ροα. 
ὦ, 84. αἰΐαρεπ ]οπίμ5. οἵ. ῬΊΊηΩ. Η. 
Ν. 10, 48., Β. 44 Αν. 250.: αἰΐαρ85 
8. δἰΐασθῃ, δνΐβ, 4186 ἴῃ Ρδ]ιαο - 
515. Ἰοοἱβ δἱ ρϑβοιιΐβ ἀθρῖῦ. ν. δ14. 
Ἡδβυοῆ. ῬΒγυμοἢ. ἢ. ν. Αἰπ θη. 9, 
9. Ρ. 887. Αεἰΐδη. Η. Α. 42. τὶ οἔ. 
ΘΟΠ ΘΙ θυ. ΟΠ 6556 Θ8Π1Ὶ ΔΥΘΠΗΙ, 
4188 ἀτοῖταν 6 ἡγαποοίϊτι (ἰᾳ Θοριι5), 
ποθ᾽ δηλ δὰ Ασϊβῖ, Η. ἃ. 2. 
Ρ. 111. εθοιιμ ἀπ 41105 δϑὶ σαῤίπα 
οογγίογαπι, ἀα5 τολδο οὐογ ροαμδέα 
Ἡασοίμμλη ὶ Βιιξοη. Η. παῖ, Ἂν. ὃ. 
Ρ. 165. 

825. ὁρν. οὕτως ὁ σφοδρὸς γει- 
μὼν. ἐν ᾧ καὶ τὰ ὄρνεα διαφϑεέ- 
ρξται. οὕτω δὲ καὶ ἄνεμος [ὸ ονε- 
ϑίας), ὃς ὑπὲρ τὴν γὴν τὰ ὄρνεα 



ΧΙ ΡΝ ΉΣΣΑ 

ΒΟ. καὶ μὰν φέρω χᾶνας, λαγὼς, ἀλώπεκας, 
Ἐ σχάλοπας, ἐχίνως, αἰελούρως, πυχτίδας, 

ἰχτίδας, ἐνύδριας, ἐγχέλεας Κωπαΐδας. 

21. ὦ τερπνότατον σὺ τέμαχος ἀνθρώποις φέρων, 
880 δός μοι προσειπεῖν, εἰ φέρεις, τὰς ἐγχέλεις. 

ΒΟ. πρέσβειρα πεντήκοντα Κωπάδων χορᾶν, 
ἔχκβαϑι τῷδε κἠπιχαρίττευ τῷ ξένῳ. 

στορέννυσιν ὑπὸ τῆς τοῦ ψύχους 
πνοῆς. (ΞἸ ΠΆΠΠΟΥ ϑιιϊάας ἢ. ν,) ὁ 
δὲ Σύμμαχος χειμώνα ὀρνιϑίαν ὡ- 
ποδίδωσι διὰ τὸ γειμῶνος ταῦτα 
τὰ ὄονεα ἐπιφαίνεσθαι, ὡς παρὰ 
᾿Ἄἀράτῳ. 85. οἵ. ἸεΧΙσοργαρπὶ οἵ ἃ 
Τ]πὰ. Ἰδιιθαῖι5 ῬΗΥΥΏΙΟ ιι5 Β6Κ- 
ἘοχΣ, ἄπιτὶ. 55; 

8927. σκάλοπας. μύας τινὰς, 
οὖς φαμεν σπάλακας. 5. εἷς εἴἴδηι 
ϑιιϊᾶαβ ἢ. ν.., τἶβὶ χαοα Πᾶρϑὲ ἀ- 
σπάλακας. ἘΠγπιο]. Μ.: σκάλοψ, 
ὃς σπάλαξ λέγεται παρ᾽ ᾿Δττικοῖς" 
καὶ λίγει Νικοκλῖῆς σκάλοπας, ὡς 
παρ᾽ ᾿Δριστοφάνει. Ἠόκγο".: σκά- 
λοψ᾽ σκαλοπέτα, ἀσπάλαξ, ἕξῶον 
γεωρύχον τυφλόν. (141ρα.) --- α ἐελ. 
ἹΜοοτὶς : αζέλουρος ᾿“ττικῶώς" αἴλου- 
οος Ἑλληνιχῶς. --- πυκτίδας. ἃ- 
Ὠπιαὶ Ἰσηοίτιπι. βθὰ ΠΕΥῚ ροΐθϑβῖ, 
τ 86 ΟῚ 5ἰξ πηϑητις ΑΥΪδιορμα- 
ὨΪ5. δουίρβοσαὶ [ουΐίαςβθ αἰελούρως 
πυκτικὸς νεὶ πυλτικοὺς, ἠείε5 μιε- 

ἐΐδ5., ἢ, 6, Ῥιρηδθοεβ, 4118]65 βιιηῦ 
6165. πες βριβθνϑγϊπι πηκτίδας, ἢ. 

6. Πλιιβῖοοβ, αποα συἱαϊοι]π ἴπ 
Δηϊπιαὶΐ ἀμουσοτάτῳ. οθίθτιιπι τὶς 
αἴσι]6 βιιρίαιι5 Βοθοῖμῃ5. δἰΐδηὶ 6- 
Ἰαβπιοῦϊ δηπΠ18}18 δάνοχί!, αἰι86 
ὉΡ1ν15. σϑηΐλππι ᾿πν ΘΠ} [ΠΥ 

828. 114 ΕἸπ)5], νιϊρο ἐκτίδας 
ἐνύδρους. Βτ. ἐκτῖδας ἐνύδρως. 
ἘΠΠ15]. : --- ἐκτίδας, ἐνύδρεις οριῖ- 
ΤῊΘ 8508], πηεῖγὶ σταϊΐα ἀδαὶ ἐνύ- 
δριας, 4186 ἔογπια βοιωτιάξοντι 
ΘΟσΘΟΙΠΙΠΟδ.ΟΥ 6βί. δὶ διιίθηι ἔνυ- 
δρις εἶνε ἐνυδρὶς (Θοσοπηίιι5 θη ΐπι 
1 ΟοΥἵτι5. 651) ΓΤ, ΕἾ πὶ ἑμέγα, ποβίγα- 
ΔΠθτι8 απ οέέογ. ἨθβΥΟΝ, ; ἔνυδρος 
(510)" ἕῶον ποτάμιον ἀμφίβιον, 
ὁμοιον καστορι. δὰ ἤδπο ρϑτιΐπε- 
ΤΕ νἱαθηΐιῦ ϑομο]αβίαθ νεῦρα ἃ 
δῖδα ἀθβουῖρία: ἴχτιδας (510) " εἶ- 
δος ζώου, ὡς οἱ κάστορες" ἢ ἔν-- 

υδρον" ἔστι δὲ ἰχϑυοφάγον. 1659- 
σῖτα ἔστι δὲ ἔνυδρον καὶ ἰχϑυοφά- 
γον. ἐπτὶς διιΐθηι εἶν ἴκχτις πλὰ- 
βίθίδθ ρϑπιῖβ δϑῖ. ψίνογχαπ νοσϑηζ 
ἸπίογρΡ. --- 8.: Κωπ. λίμνη ἐν 
Βοιωτίᾳ Κωπαΐς, ἐν ἡ ἐγχέλεις 
πλεῖσται. ἔστι δὲ καὶ πόλις ὁμώνυ- 
μος. (Κώπαι 1184. 2, 502.) οἔ, Ῥδο. 
948. 

899, τέμαχος, οὐδοτιίμπι. οἴ, 
1038. 

831, Κωπ. ἴϊὰ ἘΠ1Ὶ51., ΠΟΤ 65, 
1η υ] σπιτιοῦ! νοοῖθιι5. ν 6] Ρσοάιϊ- 
σοπἄϑηι 6556 νοσαΐθπι δ)θ 9, ν}] 
ογαβίη ἀμ θ θη ἄδπηι. ντ]σὸ Κωπαΐ- 
δων. “πρέσβειρα. ἘΓΘΘΥο}.: πρέ- 
σβειρα  προτιμητῆ; ἀρχήγξτις. νἱα. 
1,γ5. 86.“ Εἰπιοῖ. ὁ στίχος ἀπὸ 
δράματος Αἰσχύλου “Ὅπλων πρίσε- 
ὡς οὕτως ἐπιγεγραμμένου, ἐν ᾧ 
ἐπικαλεῖται τὰς Νηρεΐδας τις ἐξελ-- 
ϑούσας κοῖναι, πρὸς τὴν Θέτιν 
λέγων: δέσποινα πεντήκον- 
τα Νηρεΐδων (Νηνήδων) χο- 
ρόν. (Ηδαιῃ. χορῶν, ψ8]οκ. δᾶ 
Απιπῖοη. Ὁ. 16Έ4., Βτ, εὐ ϑομβέάϊο 
ΡΥΟΡΘΏΤΙΡι5., χοροῦ.) 

8392. 1 ΚΚορμΐ5 δ8)ὰ ΟΥοροΥ, ΟΟΥ. 
Ρ. 90ῷ. κῆτι χαρίττευ Ρ]βοιιογαὶ Ε- 
Αἰκίο πὰ ϑιιβρῖο. βρθοϊπηῖπθ Ρ, 19. 
10υἱ κἠπιχαρίττα, αυοὰ Εἰγηλο]ο- 
δι 6556. αἴοιῖ καπιχαρίξζου, οἵπὶ 
Ῥγύοσα ἀμθῖο ἸΘρίββοὶ 1 βιιῖ5 δχ- 
ΘΠΊΡ]Υῖθιι5 κἠπιχαρίττευ. 14 ξοτ!θ 
γηὰίαίιπι ἔμθυϊ, δ᾽οῦ Ρᾶ551πὶ ἃ 
ῬΥΟ εὺ ΞοΥρϑβουιηΐ, δ᾽ ΘΟΠΙγ8, 51]- 
Θ.Ϊ Ποας δἰῖθπιὶ νῸΧ ΘΟΠΊΡΟΚ118 1 6}}} 
«πο 5ἰπιρίθχ χαρίζεσθαι, εορίαπε 
δεῖ {αοογε. δῖα οἰἴδιη πὶ Πγ5. 708. 

ἀ6 ᾿δηρ.}}14 Ἰοαιμαγ, αιιεϑδὶ α6 
ῬΌΕΙ]α : τὴν ἑταῖραν ἐχάλεσ᾽ ἐκ τῶν 
γειτύόνων, Παῖδα χρηστὴν καγαπη- 
τὴν ἐκ Βοιωτῶν ἔγχελυν.“ Βὲ. ἔπ- 
βαϑ':, ἔκβηϑι. 

σ 
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41. ὦ φιλτάτη σὺ καὶ πάλαι ποϑθουμένη, 
ἦλθες ποϑεινὴ μὲν τρυγῳδικοῖς χοροῖς, 

88ὅ φίλη δὲ ΪΜορύχῳ. δμῶες, ἐξενέγκατε 
τὴν ἐσχάραν μοι δεῦρο καὶ τὴν ῥιπίδα. 
ὀκέψασϑε, παῖδες, τὴν ἀρίστην ἔγχελυν, 
ἥκουσαν ἕκτῳ μόλις ἔτει ποθουμένην. 

’ Ε] . ΠΝ 5 , 3 Ω ΓΟ] Ἁ 

προσείπατ αὐτὴν, ὦ τέκν " ἄνθρακας δ᾽ ἐγὼ 

840 ὑμῖν παρέξω τῆσδε τῆς ξένης χάριν. 
ἀλλ᾽ ἔσφερ᾽ αὐτήν" μηδὲ γὰρ ϑανών ποτε 
σοῦ χωρὶς εἴην ἐντετευτλανωμένης. 

ΒΟ. 

41. 

84 
ΒΟ. 

41. 

ἰώγα ταῦτα πάντα. 

ἐμοὶ δὲ τιμὰ τᾶσδε πᾷ γενήσεται; 
ἀγορᾶς τέλος ταύτην γέ που δώσεις ἐμοί. 
ἀλλ᾽ εἴ τι πωλεῖς τῶνδε τῶν ἄλλων, λέγε. 

φέρε, πόσου λέγεις: 

ἢ φορτί᾽ ἕτερ᾽ ἐνθένδ᾽ ἐκεῖσ᾽ ἄξεις ἰών ; 

885. ὁ Πορυχος ἐπὶ ὀψοφαγίᾳ 
κπκωμῳδεῖται. -- ὅ.. οἵ. Ῥαοα. 951. 
Ῥ]αῖο Οοπι. 8ρ. ὃ. 8α Νι}». 109., 
ΤΟ ΘΩΐΘ ἘΜπ18].: ὦ δεῖς ῆ]Λόρυχε, 
νῦν γὰρ εὐδαίμων ἔφυς, Καὶ Γλαυ- 
χέτης ἡ ψῆττα, καὶ “εωγόρας. Οἱ 
ξῆτε τερπνὸν, οὐδὲν ἐνθυμούμε- 
νοι. 5. δργα δα 61.: πρέσβεις δὲ 
οὗτοί εἶσιν οἱ περὶ τὸν Πῆόρυχον, 
ἐμπλησϑέντες τρυφῆς, αιιοὰ ππάθ 
Ἠδιιβουῖτ, ΟῚ ΠΊΔΡῚ5. σΟΠΙροΥ πὶ 
Β8060 ζαδηα ΕΠπΙ5]. 

885. ἐσχάρ αν. τὴν νῦν καλου- 
μένην ἄρουλαν. (σι ] 811.) δε πίδα 
δὲ τὸν φυσητῆρα. 8." οἵ, 682. 1,.84- 
ἀϊπος. πᾶ μἰς ἐσχάραν νοοαὶ Α- 
τβῖ., ΘΡΡΘΙΠ γΘ γοοιπι ψΕ] βοομέμπι, 
τπομπὶῦ Κι σθοσπάπιη (δε 8Ὀ. δὰ 
Αἰμρη, 1, 6. Ὑν]ΘΙαηα.: Πδὶ (ας 16- 
εἰϊθτεθ. ὀγίπσὲ τπαὶσ Τοδὲ ὦ. Βέαδε- 
ῥαΐρ Πογαιις. 

840. τῆς ἕξ. χάριν. δεὰ τὸ ἐπι- 
ξενίξεσϑαι. παίζων δὲ ἔφη- 8. ἀρὰ 
Εμτῖρ. Ογοϊορθ, 828., ῬΟΙΥΡ]Ιο- 
Ττι5 δὰ ΟἸγϑβθπι: ξένιά, τε λήψει 
τοιάδ᾽, ὡς ἄμεμπτος ῶ; Πῦρ καὶ 
πατρῷον τόνδε λέ ἐβητά γ᾽, ὃς ξέσας 
Σὴν σάρκα δυσφόρητον ἀμφέξει 
καλώς. 

841. Ῥατοάϊα. ἀρ. Ἐπυιριάθπι Α]- 
οαβι146, 858., Ααπιχρίτιϑ ἀιχοχὶ αἱ- 

οἷν: μηδὲ γὰρ ϑανών ποτε Σοῦ 
χωρὶς εἴην, τῆς μόνης πιστῆς ἐμοί. 
δηποΐανθυπηῖ Βε. οἵ Βνυ. 5.: ἐν- 
τετ. ἀντὶ τοῦ μετὰ τεύτλων ἑψη- 
ϑείσης. μετὰ τεύτλων γὰρ ἤσϑιον 
τὰς ἐγχέλεις, 1 ἔγονται γὰρ τεύτλοις 
συνεψόμεναι ἥδισται εἶναι. καὶ ἄλ- 
λαχοῦ φησι (Ραο. 967.)" τὰς ἐν 
τεύτλοις (τεύτλοισι) λοχευο- 
μένας. 8. 

843, 1ἴ6 ΕἸΠ151.,. ἤΘαιιθ αἰπια εἷ- 
ΘΈΑΣ Βανθημαὶῖα ΠἸΡυὶ Ἰθοϊῖο 
παῖ. σψα]ρο πᾶ. πλ8 16 ΒΥΟΤΕΡ Ῥτο 
πῆ. δὲ: ἐμοὶ γὰρ τὸ τίμημα αὐτῆς 
ποῦ ἐστιν; Ῥυθίϊιπι δηρ.11}1886 ρο- 
501}. 

844, ἀγορᾶς τέλος. (Π͵αγζε- 
8εα. ὙντοΙδπα.: Παγλὶξ οἱ! ἔϑος 
γἷν τοπαλαιὸν, ὡς καὶ μέχρι τοῦ 

νῦν, τοὺς ἐν τῇ ἀγορᾷ πιπράσπον- 

τας τέλος διδόναι τοῖς λογισταῖς. 
-π--- 

846. δου .: ἐώγα " ἔγωγε" Βοι- 
ὠτοί. Ἐπί. 

δάγ7, δι: γράφεται καὶ ἐὼ (ρτο 
ἐ ὦ ν) ἀντὶ τοῦ ἐγὼ, καὶ δύο στι- 
γμαὶ ἐν τῷ ἄξεις, εἶτα τὸ ζώ. 
ἴα Β οοάθχ, {61 ϑθασαΐταν ΕἸπ5- 
16]5. (.-- ἄξεις. ΒΟ. ἑἐώ; Ὅ τι γ᾽ 
οἴο) 
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ὅ τι γ᾽ ἔστ᾽ ᾿ἀϑάνᾳο᾽, 

ἢ) κέραμον. 
ἀφύας ἢ κέραμον; ἀλλ᾽ ἔντ᾽ ἐκεῖ" 
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ἐν Βοιωτοῖσιν δὲ μή. 
ἀφύας ἄρ᾽ ἄξεις πριάμενος Φαληρικὰς, 

ἀλλ ὅ τι παρ ἁμὶ μή ᾽στι, τᾷδε δ᾽ αὖ πολύ. 
5 5. , ΕῚ) 
ἐγῷδα τοίνυν" συκοφάντην ἔξαγξ, 
ὥσπερ κέραμον, ἐνδησάμενος. 

νεὶ τὼ σιῶ, 

λάβοιμι μὲν τἂν κέρδος ἀγαγὼν, καὶ πολὺ, 
858 

ΒΟ. 

Θείβαϑεν, ἴττω Ζεύς. 

860 
ΒΟ. 

ὀρναπετίοισι πόλεμον 

848, 116 ἘΠ1π15]. ντσο ᾿άϑάναις, 
ἴπ 4 νἱγ ἀοοῖιι5 ΧΘαυῖγῖν ρυδθ- 
Ῥοβίτομθη1. 8. : ̓Αϑάνασ᾽, ἢ. 6. ᾿4- 
Ὧν ᾳ σ᾽, ᾿ἀϑάνᾳσι, οΣ. ΡῬτο ἅ- 
ϑήνῃσι.. 

849. ἀφ. ,Φαλη ρ. οἵ. 606. 

850. ἔντ᾽, εἰσί. Ἡοτ στη, 

851. 1ῖα ΕἸπι51, ΠΡ ἁμῖν. 
858. νεὶ τῶ σιώ. ρΡγτο νὴ ϑεώ. 

Ἰαγαῦ ΡΕΥ Διιρῃίοποαι δὲ Ζοί τη), 
ταιαατα ὙΠΈΡ Θηιι5, Οἰιη Παροα 
ΔΙ] αἷ5. ἀαὲ Τιασαθηᾶ Ἰγαὶ ναὶ τῶ 
σιὼ. τιῪ ἴῃ Ῥάαοο 914, δὲ ἴῃ 1,γ5. 
86., 1ηιοἸ]ρῖς Θαβίοσοια οἱ ΡοΙ ι- 
Π6η1. Αὐιῖσαθ ξθηλΐμδα 5ὶ Ἰασοηῦ μὰ 

τῶ ϑεῶ τι ἴῃ Εμοο]65, 155.) 1π|6]- 
Πσιταν Ορθυθς οἱ Ῥχοβεσρῖπα. 156. 

854. εἰληφὰς τὸν συχοφάντην 
πεπληρωμένον ἁμαρτίας (νοϊίον 
“ϑολιοίπιογθῖθν τὶ γν1θ]αηα, τϑααϊ- 
αἴ), καὶ πωλήσας ἅτε πίϑηκον, 
εὐρήσω πολὺ πέρδος. ταῦτα δὲ εἰ- 
ρωνευόμενος λέγει. 8. 

. ταυτὶ τίνος τὰ φορτί 

φαίνω πολέμια ταῦτα. 

ἅπερ πίϑακον, ἀλιτρίας πολλᾶς πλέων. 
. καὶ μὴν ὁδὺὲ Νίκαρχος ἔρχεται φανῶν. 
μικρὸς γα μᾶκος οὗτος. 

ἀλλ ἅπαν κακόν. 
τι ’ 

ἑστι: 

τῶδ᾽ ἐμὰ 

ἐγὼ τοίνυν γ᾽ ὁδὲ 

τί δὲ κακὸν παϑῶὼῶν 

ἦρα καὶ μάχαν; ἐν 
καὶ σέ γε φανῶ πρὸς τοῖσδε, 

856. ὁ Νίκαρχος πομρδεῖται ὡς 
συκοφάντης. φανῶν δὲ ἀντὶ τρῦ 
κατηγορήσων. 8. οὗ. 775... 780. 5644. 

857. μιπκκός γα. μικρύς γ8. ο, 
μᾶκο 9. μῆπος, 5ἴδίιγχα. .γ 

ὅ. κι οἵἁ, ψά1οΚ. δὰ Ἐπροογῖῖ, Α46- 
1.182. Ρ. 416.“ Πϊπά. 

898. τῶ δ᾽, τοῦδε, λμγμς λοπιΐ-- 
γιΐδ) δειπτικῶς. ΒΊ56ὲ.: ἐμοῦ τοῦ 
παρόντος. 

ὅ59. Θ είβ., ἔττω. οἵ. 808., 810. 
861. 114 ΒΘ]. οἱ Ἡθγπι. ΜΕ γι- 

δ6Γγ. Ρ. 848. νι]σο τί δαὶ, ε εἴ αε 
οομ δὶς, τς βᾶθ 06 Ἑαοίτμῃ, 

861. ὄὀρναπ. ἀντὶ τοῦ ὀρνέοις. 
ὡς ἐπὶ ἐϑνῶν δὲ λέγει. διὰ τί ὁρ- 
νέοις πόλεμον ποιεῖς ; οἴο. ΕΠ125].: 
- ἤρα ΑΔ.) Βγ. εἴα. νυϊσο ἥρω, 
γ6}] ἤρω, «ποχίιπι μῖς οϑὲ δου. 1. 
1611 4} αἴρομαι. .., Ὁ) ΟΥΘ 565 ὧἀο 
1 ΘΥΠΏΙ ΒΓ ΟΉθΙ15. νΘΥΒΟΥΙη 11 
α Ἰοησιπλ σοὨ ἐγ ΒΘ 8ηξ, τὸ δια- 
σιεινῶμες 5ιιροΥ 5 707.) φυσᾶντες 
816,“ οἷο, δἰπιοὶ, 
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ΒΟ. 
ΝΙ. 

ΑΙ ῬΎΣΙΣ 4 ΝΟΌΣ 

τί ἀδικειμένος; 
Ἂ Α Γ - ΄ 4 

ἑγῶ φρασῶ σοι τῶν περιεστωτῶν χάριν. 

ἐκ τῶν πολεμίων γ᾽ εἰσάγεις ϑρυαλλίδας. 
866 21]. 

ΝΙ. 

21. 

ΝΕ. 

41. 

ΝΙ. 

νεώριον ϑουαλλίς; 

ἔπειτα φαίνεις δῆτα διὰ ϑρυαλλίδας; 

αὕτη γὰρ ἐμπρήσειεν ἂν τὸ νεώριον. 

οἶμαι. 
τίνι τρόπῳ; 

ΓΙ 

ἐνθεὶς ἂν ἐς τίφην ἀνὴρ Βοιώτιος 
ἅψας ἂν ἐσπέμψειεν ἐς τὸ νεώριον 

862, ἀδικειμένος Ρτο ἠδικημένος 
Βοβοιῖοθ ἀϊοΐαηι βίαι αιιηῦ συϑηχ- 
πγαίϊοὶ εἴς, ΤΕ ἠπιοῖ. 
869. τῶν περ. χάριν. οἷον 

οὐκ εἰς σὴν χάριν, ἀλλὰ τῶν παρ- 
όντων, ὡς φιλόπολις. 8. ϑρυαλλί- 
δα 514. ἴῃ ϑρυαλλὶς, ἘΠΠπ15]., 
Ὠϊπα. 

864. ϑρυαλλίδας. διὰ τὰ ἐι- 
λύχνια. ὡς ἀποῤῥήτου δὲ (δὴ) ὄν- 
τος τούτου Οδνὶ δεινοῦ, εἰσφέρειν 
ϑρυαλλίδας εἰς τὰς ᾿ϑήναρ. ὃ. 

865. ἔπειτα παρ η θη 15. οϑῖ, 
δῆτα ἱτοπίοιπι, ταὶ Ῥ8551Π1. γοῦ- 
5115 ΠΟ ἔογεβ θχοϊαἱδ ἴῃ Βιαν. ρτο- 
Ῥίεσ μοπιοθοίθ᾽ δι ου. ἔθου ΒΥ,» 
σιν ἢ 9 οοαπ, οΟὨγΞβιιηι δϑεθὶ 
δεὰ, ΒΟΥ ΒΘ ἀπηι Ῥιΐθραὺῦ ἔπ. φ. 
δῆτα τὰς ὃρ.; ἑξατπιδ υθγο φαί- 
ψεις οἰϊγοληεία, φμογιπι τὸ φαί- 
νειν ρῥγχγοργίμη δϑέγ πθσϊ θοῖπτῃ 11]- 
16. γαΐιι5 δύσι! ιπι Ῥγορίθυ αἵ 
ταϊταῖθι 5 0118} 46 ργδθοθάδμιῖβ, ἔσιι- 
βίσγα Θ118Π1], ΠΊ6 Ἰπάϊσρ, Βοπι]. δεὰ 
ϑρυαλλίδος, ΕἸπι5]. καὶ ϑρυαλλίδα. 
ἴδοι] ἴῃ αὕτη εθαπν, νοεῖ ἴη1ε}- 
"φίλον ϑουαλλὶς ΕΚ δι ρΡΘΥΙΟΥΊΡΙΙ5, 
ὯΘ6 ργορίεγθα ππΐϑηαιϊπι ΑἸ ἸΧα]α 
6556 ὈΘΏΞΘϑΙη115, Βρ.: υ»νξρφαΐίνεες 
δ. τ. 0. αἰιρὶεχ βθηξιβ: ἐμοος αο- 
οεπδὶς οἰῤν οὐγιῖις) οἱ ἀεγς 6γδ 7π6 ρῥγχο- 
Ρί6γ οἰἰγεάπία, απᾶθ Ἱπηρογίαν], "6 
οΥ. 782:, 888: 

867. τίνι τῷ.: υἱὲ Ῥαα. 66ά. 
868. οἱ ἄϑην. τίφην καλοῦσι τὴν 

καλουμένην σίλφην. ἔστι δὲ ξῶον 
κανϑαρῶδες. λέγει δὲ, ὅτι ἐκ ταύ- 
τῆς δήσας τιρ τὴν ϑρυαλλίδα. ἧω- 
μένην εἰσπέμπει (εἰσπέμιρει) εἰς τὰ 
νεώρια, ἐπιτηρήσας βορέαν πνέον- 

τα, καὶ οὕτω καύσει τὰς ναῦς. 
νεώριον δὲ καλεῖται ὁ τύπος ὃ 
περιέχων τὰ πλοῖα, ἡνίκα ἂν ἕλ- 
χυσϑώσιν. 8. ἐς τίφην. ἐς οσἰλ-- 
φὴν 6ὃχ σ᾽ἰοββϑθηιαίθ δ164 85 ἴῃ ὕρυ- 
αλλὶς, ΄αὶ νυ]σαῖαιι παβοὲ 1π νεώ- 
ρια. ΡΥ] Ομ 5 μ 1 : σίλφην, 
καὶ τοῦτο διεφϑαρμένον" τίλφην 
(1. τίφην) γὰρ οἱ παλαιοὶ λέγουσι. 
--- βθηβιιβ “Μα]Ὲ5 Ἰοοὶ Ἰαΐϊιϊς 1:-- 
ἴούρρ.. 41: τίφην πιαῖὶα ὑγὸ δηΐϊ- 
χαϊοαϊο φποάαπι ἰΡ] αἰ) ϑοοὶρὶ- 
πηΐ, (ρΥυδθίου ΕὙΪΒΟ ]ππΠι, 4αὶ 
7) εππιετεέμα Ἰητο} ] ριῖ.) δὲ δυΐθπι 
τίφη ἵγιαμπιθμεῖ σθηῖβ, 1η ῬΑ ιδετί- 
θιιβ. πὲ ορίπου, ἰοςὶβ Ῥτον  η1615,) 
{8115 εβὲ Βοεοῖα: τῖφος θπὶπιὶ 
ῬΆ]15 6βϑὺ. δ αἰ νθύβιπι {ΟΥῚΓ- 80 
60 αιοᾶ ΠπΠοᾷῖθ οὐὔγζα ἀἹοϊταῦΥ,, νῖπ 
ἀουῖης πα]ὰ5 τοὶ ῬουοΥθ5. (81]- 
Ἰούρϑοκ, ΕἸοΥ. οἷαβ5. Ρ. 97.: ,,01οτ- 
ἄἰδιεπι ξϑοογίξοσχε ἴὰλπ., ἡφθαξδοθοῦ 
Ἡοῖδ5. οἷὰ ΜΠ δΙαάτησ νοπ ϑρε}ξ 
ππα ΟεΥϑβίρ, τίφη ΤΆ Θορηγ. Η. ρΡ]. 
ά, 4. ἀε Οδπε-. 6. --- Β]1η. Η. Ν᾿. 
18, 90, 4.: Τίρμδ, οχ 48 λῤ ἴμὰ 
Ὠοδῖγο ΟΥ̓ΒΟ ΟΥ̓́ΥΤΖΒ, 1. 6. ρΡί58η8 
ΟΥΥ256. 5ΠΏ1Π185΄ς δἴο,) Οιοα δαΐθηι 
ἀϊοῖὶς ἈΝΊΟΑΥο 5, πος ἔργα νἹᾶ6- 
ἴπγ : ΡΟΥΘ]. 6556 π6 ἐλλύχνεον 
ἀΟσθηβιη ΡΘΙΓ σᾶναπὶ οἱ ἢδια]ο- 
διηι τίφης οἰ]πηιπη 50 1Υ1πι ΟΥΪ5 
10 πᾶνϑὶθ ργοροῖ αὶ Βορθοῖιι5. 581- 
ΤᾺ111ἃ εχ Αππᾶ σμαηθηδᾶ ΑἸΕΧ. Ρ. 
883. ΡΥοτμ]τ ΟἸΡΒομι5. 58, 50.: 
τοῦτο μετὰ ϑείου τριβόμενον ἐμ- 
βάλλεται εἰς αὐλίσκου κάλαμον, 
καὶ ἐμφυσᾶται. παρὰ τοῦ παίξον- 
τος λαβρῷ καὶ συνεχεῖ πνεύματι. 
Εἰπιοί. 
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δ ὑδοοῤῥόας, βορέαν ἐπιτηρήσας μέγαν" 
“᾽ , -» -" " - “ 

κεῖπερ λάβοιτο τῶν νεῶν τὸ πῦρ ἅπαξ, 
Ἐ δελαγοῖντ᾽ ἂν αἱ νηῦς. 

“411. ὦ κάκιστ᾽ ἀπολούμενε, 
δελαγοῖντ᾽ ὧν ὑπὸ τίφης τε καὶ ϑρυαλλίδος; 

ΝΙ. μαρτύρομαι. 
«11, ξυλλάμβαν᾽ αὐτοῦ τὸ στόμα! 

87580. δός μοι φορυτὸν, ἵν᾽ αὐτὸν ἐνδήσας φέρω. 
[ὥσπερ κέραμον, ἵνα μὴ καταγῇ φορούμενος.] 

ΧΟ. ἔνδησον, ὦ βέλτιστε, τῷ ξένῳ καλῶς 1. ἰτ. στ. α΄. 
᾿ » Ἁ γ᾿ ἰχή Ἁ νῚ Υ “ 

τὴν ἐμπολὴν οὕτως, ὕπως μὴ καὶ φέρων καταξῇῃ. 

21. 

880 

870. ὃ ε᾽ ὑ δρ. διὰ στενοῦ τόπου. 
ὑδροῤῥόα καλεῖται τὸ μέρος τῆς 
στεφανίδος (}", 6. στεφάνης); δι᾿ 
οὗ τὸ ἀπὸ τοῦ ὄμβρου ὕδωρ συν- 
αγόμενον κατέρχεται. 58. Ε]π15]. ἐ- 
δροῤῥοῆς, οἱ 1109. ὑδροῤῥοὴν, 
ψασπια πιο ἀ τη Βᾶθο Θ᾽ 5: πΆ}11ἃ αἱ- 
ΟἸ ΤΕΥ, διαῤῥοὴ, ἐκροὴ, ἐπιῤῥοή. 

872, αἱ νηῦς. διιάδοῖογ Ρίογσο- 
πὰ5 δὲ Μίοσν. Ρ. 566. Βτ, ̓ΑΙΠαιιθ 
σελ. ἂν εὐϑὺς, 44 8,: ἐὰν ἅψη- 
ταις φησὶ, μόνον, εὐθὺς καίον- 
ται (κταύσονταιν : 465] ποῖ 66 εἴιο 
τὸ εὐϑὺς αἀάθτοα ρμοτιιϊδδθὲ Οταθ- 
ΘΌ]ιι5. 146 πὶ ̓ φΠΊΘη : σελαγοῖν τ᾽ 
ἄν. αἵ ναῦς δηλονότι: Θχ 40 1η- 
161 Π στιν νεῦρα αὖ ναῦς (ποαὰθ 
οπΐπι ΔΙ] οϑὲ 1Ππα αὐ νηῦς) 8 
τηδυσῖηα ἸγΥθρϑίσβθ, Ἰοοιηηη8 ὁ6- 
ΟΙΙρΆ558 ΒΘΥΠΙΔΏΔΟ νΟΟ]8, (ἰ65146-- 
ΤΘΤΌΥ ἸΘΊΤΩΥ νΘΥΡΌΠΩ, 411818 εβῇ 

εὐθὺς, νεὶ αἴφνης, «ιοά 4υϊάθηι 
Ἰορίιν 8ρ. Εἰτὶρίρθηι, βοα Ἰοοο 
απο, Τρῃΐρ, ΑἸ], 1481. ργορα-- 
γϑ πὰ ΘΙ 187 Πα πο 1)]ΟΘΕΟρΟ α΄ 5 οΟΥ̓ᾶ- 
τἰσπθι αἱ νῆς, ὦ κάκιστ᾽ ἀπολού- 

μενξ, σελαγοῖντ᾽ ἂν εἴο. (εἴ. 734.), 
δὶ σου ΒΟΙΓΘΠΊΙ5, Αἰτοοβ αἰχ]5- 
588 νῆς ΡΥῸ νῆες ῬΘΥ σοῃίγδοιο- 

ὭΘΙῚ7) τῷ βασιλῆς μτο βασιλῆες. 
πιο ἐπέχω, 

879. --- ταυτὰ εἰπὼν τύπτει εὐὖὐ- 
ϑὺς τὸν Νίκαρχον. 8. 

874. ξυλλ, --- στό μα. Ξογνιιηι 

ἐμοὶ μελήσει ταῦτ᾽, ἐπεί τοι καὶ ψοφεῖ 
λάλον τι καὶ πυροῤῥαγὲς, κἄλλως ϑεοῖσιν ἐχϑρόν. 

κ το. 
5 “2 

ἄντ. α΄. 

ἀαἀβ!δηΐθπιὶ ΟΟΠΙΡΥΪΊΘΓΘ ἰπθθξ ο5 
ἸΝΙ ΒΥ]. 

875. 1ἰὰ Β οοὔθχ. νῃ]σο μδθο 
61 Αἰοο ἰσιραπητισ, ἱπρταῖο 
ἀϑυπαρίο. 8.: φορυτόν. φρύγα- 
γον, σχοινίον, δέσμην, χόρτου συρ- 
φετώδους. [ φρυγανώϑη ἀκαϑαρ- 
σίαν, ὡς τὸ σὺν δ᾽ ἄμυδις φο- 
ρυτόν τε καὶ ἴπνεα λύματ᾽ 
ἀείρας εἴα. 8. οἔἁ, 79. εἰ ϑομποί- 
ΔΟΥῚ ἰοχ, συ. ἢ. ν, 

876. εἷς 8114, δα, Μϑ5. ν. φορυ- 
τός. εἐπιθηάδηὶ νἱτὶ ἄοοιὶ φερόμε- 
ψος, 4015. Οἱ Τπὶ δοςράθῃ5 Ροτϑο- 
γῖι5 Ἰθροραὲ καὶ μὴ» «πομηοάο Ψ, 
ὯΣ: (Εἰπιρ] οι, Ὡΐ 4119) Εἰ}, 
Βον. Ν, 87, Ρ. 68, 5εὰ δ᾽ δπηπιΐσο 
ὩΛΟΉΪ ιι5 ὙΘΥΒΌ ΠῚ 6556 ΘΡΌΥΠΙΙ, δὲ 
οοηβδσοϊηδίαηι οχ 853. -ἐ 878. 8- 
δηονιῖ. φιοὰ ππὴσ νἰάθο οὐσσι- 
Ῥᾶ5:6 Ηοιῖρήιπι ». 95, Τοῦτ, 

877. ϑομοὶ. Ἰοιηπημαίθ: ἔν δὴ - 
σον. ὦ λῷστε; «ιοά δθομτι5 
ἘΠΙῚ5]. μαμαΐ ποϊεραὶ ἔνδησον οὖν, 
ὦ λῷστε. 

878. ἴτὰ ΕἸηιοῖ. οὲ Πίμᾶ, βθοιμ- 
ἄτι οὐ, αιιοβήίδηι ΜΙ ΟΘΥ 15. ἢ, 
155.» 0] μιαᾶθο Ἰαυια ηΐιιγ, ν]ρῸ 
ὕπως ἂν μὴ φέρων κατ. 

879. ἐμοὶ μελ. τ. οἵ, Ῥαο. 980.. 
1288. 

880. πυροῤῥαγὴς κέραμος ὁ 
ἐν πυρὶ ῥηγνύμενος. ὁ δὲ κέραμος 
πυροῤῥαγὴς γενόμενος σαϑρὸν ἠχεῖ. 
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ΧΟ. τί χρήσεταί ποτ᾽ αὐτῷ; 

Ψ 90 ΓΣΥΕ ΘΖ ΝΊΟ ΤΣ 

δη:. ΟΡ» 

21. πάγχρηστον ἄγγος ἔσται, 
ν »" Ν - 6 

ἀρατὴρ κακῶν, τριπτὴρ δικῶν, φαίνειν ὑπευθύνους 

καὶ κύλιξ τὰ πράγματ᾽ ἐγκυκᾶσϑαι. 
λυχνοῦχος, ᾿. ἰἱ. ᾿ι. ὅτ. γ΄. 

ἢ ἘθῈ: 

885 ΧΟ. πῶς δ᾽ ἂν πεποιϑοίη τις ἀγγείῳ τοιούτῳ χρώμενος 
κατ᾽ ἀντ. γ΄. 

οἰκίαν, τοσόνδ᾽ ἀεὶ ψοφοῦντι; 

21: ἰσχυρόν ἐστιν, ὦ ᾿᾽γάϑ᾽, ὥστ᾽ 
οὐκ ἂν καταγείη ποτ᾽, εἴπερ ἐκ ποδῶν 
κατωκάρα κρέμαιτο. 

800 ΧΌ. ἤδη καλῶς ἔχει δοι. 

ι, ἃ. στ: ὃ. 

ΓΈΡΟΣ 

4η. 

ἀντ. β΄. 
ΒΟ. μέλλω γέ τοι ϑερίδδεν. 

5. 5ἱ πη] 1οΥ Κα ἀβέοτο Ἰδπιδαΐιβ διά. 
ἢ. ν., δριὰ «π|ὸπὶ 641 ἸΘρϊτατ 
Οὐαὶ Ἰοςσιῖι5 ἐν ἴῶραις, τοϑυτῖθη- 
ἀπι5 τἷῃ] νι ἀθιοῦ Ἰπβούθηᾶο τὲ ροϑβὲ 
πυρ.» ὃἃ1 οἷς βουιϑῖτγ: ἴσως Πυ- 
ροῤῥαγές τε καὶ κακῶς ὠπτη μένον 
Ῥοια5. 4ιιθτα, τ 0 ΞΘΠΘΥΙΟ ἴσως 
πυροῤῥαγὲς κακῶς τ΄ ὠπτ., «ιοα 
ῬΙασεραὶ Κιίϊβεεγο. --- ἀιιοῦ 5ἔτο-- 
ῬΠα5 Πᾶβ6θ δἰ ε1πη6ῖ, ΘΟΠΕΡΑΥΘΥῚ Ὠπ]- 
Ιο πιοᾶο ἀεββηΐ οἰπὶ ΤΥΔΡΊΟΘΟΥΤΠ 
σΑΥΠλΪ 1115) ΞΕ σομηοθαϊ86 δρίδα 
βαηΐξ, ΡϑΞα4πε διὰ Ὀγθυϊίαΐθ συἱαϊ]- 
ο186. 

889. ΑΘΘΟΠΎ]5., πιοηθηΐθ Β6.; 
Αρ. 1406. τοσῶνδε κρατῆρ᾽ ἐν δό- 
μοις κακῶν δὸξε Πλήσας. 8.:τρι- 
πτὴρ δεπῶν. δέον εἰπεῖν ἁλῶν, 
(ἰΘβϑπάϊτιπι ἐλαών ΘΧ ῬοΠαοθ 2, 

151. ὃ δὲ κρατὴρ, εἰς ὃν ἀποῤῥεῖ 
τοῦ ἐλαίου τὸ πιεζόμενον, τριπτήρ. 
δ᾽ πΉ1118 μαροὲ 10, 180. δἰπιοὶ.) ὁ 
δὲ εἶπε δικῶν διὰ τὸ ἐπιτρίβειν 
αὐτὸν τὰ πάντα δικάξοντα καὶ συ- 
κοφαντοῦντα. φαίνειν ὑπ. καὶ 
ἐπὶ τοῦ συκοφαντεῖν τὸ φαίνειν 
τοεῖται, παὶ ἐπὶ τοῦ ποιεῖν φώς. 
(οὗ, 865.) διὰ τοῦτο καὶ λυχνοῦ- 
χον (ἑαέογπαπι, Ε]π158].. {πθηα νίά6, 
51 ἴδ 81] 651.) ἐπήγαγεν, ὃν λέγομεν 
φανὸν, 1) λαμπτῆρα: 5. ὑπευϑ.. 
χεοσ. -- ὨΛΘΊΥΙ σϑηῖι5 ΡΙϑιϊο Το- 
ΥΘη ΤΟ α118 πιϑι ἴηι; σε πι; Ρ] πετι5 
αἰχὶς ΑἸ ρῃ, 915. ζὲ γαομῖς φαδατ- 
δο. αἀγάεγε οετιδμὲ αϑάΐδ : ζέα ἐωπε 

εογιζμϊσεΐατι; Τοτοπὲ, Ἡδδαξ, 51. 
μιὰ Ἰδέμς 5 φμαθ509 ψωΐ ἐδέϊο τποδ 
65:5 Οἰπείρλοϑ τέατιθ ἤεγὲ ορογεέεε 9 
δὶ νἱ86 δηποῖ. δὲ οἵ, Ἰπαΐσθιῃ Ὸ- 
ΥΘΗΝ ποϑίσὶ, ΡΙβαῦιθ ΔῈ]. 672.» 
685., Βαςοῖ. 608. 5Ξ64ημ., 624.. 
ΜΙοςί. 868., Ῥβεμᾶ. 156., 600., 
ΘΊΊΟἢ. 258. 267., Ὑτπο. 5ῖ0. 

884. τὸ πράγματα αἰχὶ παρὰ 
προσδοκίαν ΡΥοὸ τὰ φάρμακα. ἘΕἰπιοί. 
οἰΐδηι μος πιϑίσαπι ΠΟ ΔΡΠοΥγαῖ 
80 πιξῖὶ Ῥοδέϑυιιμι 5ΞΟΘὨΙΘΟΥΆΠῚ 4110- 
ΤΠΠΊ6. 415. ΠΟ τπϑηλ] θεῖ 616- 
δ΄ῖαθ ἨδΙ γαπδθ, οὐ]ι5 πος 1μΙ πὶ 
εβὲ δολενεγιπέμεονοίἑ ἱπιὶ ἀμπιρξ 
λμαΐίε (είαϊιεο 3 

885. πῶς δ᾽ ἂν πεπ. διὰ τὸ 
πράξειν παὶ βοᾷν τὸν συκοφάντην 
λέγει ὁ Χορὸς, ὅτι πῶς ἂν ϑαῤῥοίη 
(χρησϑαε) τοιούτῳ ἀγγείῳ, ἄνϑρω- 
πός τίς ποτὲ, τοιοῦτον ἤχον ποι- 
οὔντι: παρόσον καὶ οἱ ἄνϑρωποι 
παραιτοῦνται, ἐπὶ τοιούτων κερά- 
μῶν ἀναγκαῖόν τι βαλεῖν, φοβού- 
μενοι τὸ σαϑρὸν αὐτῶν. 8, 

887. ἐσχυρὸν, ἤυπιαπι, ἢ. 6. 
σομβίγ οἴ. 

889. κατ. κατὰ κορυφήν. οὔ- 
τως δὲ οἱ ᾿Δττικοὶ ὑφ᾽ ἕν λέγου-- 
δι 5. 

891, ϑερίδ δεν. ϑερίξειν, κατα- 
βάλλειν. ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ϑερι- 
ζόντων, ὅτι τὰ δράγματα τιϑέα- 
σιν. ---- 8. ὙΥ]ΕΙαπα,: 1ο ἀθπά ἱξὲ 
αμξωραοξετι. 
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ἀλλ, ὦ ξένων βέλτιστε, [συνϑέριξε, καὶ] ἀντ. δ΄. 
τοῦτον λαβὼν προόσβαλλ, ὅπου βούλει, φέρων, 
πρὸς πάντα συχοφάντην. 
μόλις γ᾽ ἐνέδησα τὸν καπῶς ἀπολούμενον.᾽ 1} 

αἴρου λαβὼν τὸν κέραμον, ὦ Βοιώτιε. 

80. 
ς , ᾿ ΄ χ ϑσις , 

ὑπόχυπτε τὰν τύλαν ἰῶὼν ᾿Ιόμήνιχε, 
΄σ“ ᾿ , Ρ] .Ὶ 9 ΄ 

χώπως “χατοίσεις αὐτὸν εὐλαβούμενος. 

41]. 

900 

’ Ἁ μ - ΕΣ ς Ἁ 350. 49 [κ ἢ 

πάντως μὲν οἴσεις οὐδὲν ὑγιὲς, ἀλλ ὅμως" 

καν τοῦτο κερδάνῃς ἄγων τὸ φορτίον, 
2 “ » Ε “ 

εὐδαιμονήσεις συκοφαντῶν γ᾽ οὐνεκα. 
Θ. Δ. 

21. 

Θ. Δ. 

ΖΦικαιόπολι. 

τίς ἐστι; --- τί με βωστρεῖς:; 
Ὡ 
οτιν 

ἐκέλευσε Δάμαχός δε ταύτης τῆς δραχμῆς 
εἰς τοὺς Χύας αὐτῷ μεταδοῦναι τῶν κιχλῶν" 

905 
21. 

892, νούϑιιπὶ συνθέριζε, φαοᾶ 
τηθῖγο δάνογξαιν εἴ εχ σ]οββϑοπιᾶ- 
16 παΐμπι ν᾽ ἀδέατγ, ὈΠΟΣΩῚ5 ΠΟ] 51, 
ἘΠπιδὶ. γθοῖθ βᾶηθ: βϑᾶ χαὶ ΄ιοαιιθ 
δἰἸθηῖπλ Θβῇ. ἤθο αὐδαῖ σιοα σὺν - 
ἁέριξε Ξογρογθῖ Ἰωΐούρτθβ, βο 3έ- 
ριεζε, φιιοά 56 ξαοϊηχι αἰχιῦ Βοθο- 
5. ξαϊξ Πᾶθο, ορίπου, Αὐϊβίορμαδ-- 
118 ΠΊΘΏὨ15: 

3 7 4 εἊὉ , ᾿ 
ἀλλ΄, ὦ ξένων βέλτιστε, σὺ 
τοῦτον εἴο. 

τῷ σὺ εἀκοτϊρίππι ϑέριζε ρΘροτὶβ- 
86 ν᾽ ἀθίαῦ νουριπὶ συνϑέριζε. 

894, πρ. π. συκοφ. αὐ οπιτιῖα 
ϑγοορλαπέατα, Ὦ. 6. 1πιι: 116 πὶ, Πο- 
ταϊπθηΣ π1}1}1, ὙΥΤΘ]αηα.: 771αο 
τσαβ ἀρ τοι δὲ παῖε ἰλπι, 6Γ ἰδὲ Εν 
Ταμρεπίολες ---- σὶρ αἰίοπι. 

897. 1τὰ Βαν, ΕἼπ|5], Π1πᾶ. νὰ]- 
δο: -- τύλαν, ὦ Ἰσα., «υοά ΠΊ6Ὼ- 
ἀοβατα. Β ΠροΣ ἴϑι δῃ ὑπύκ. τὰν 
τύλ.. Ἶσμ. Βτ.: ἴθι δηϑ᾽, ὑπ. τ. 
Ὲ3 Ἴσμ. ἄθ ποηλΐηθ βοινὶ οἵ, 809, 
-- τύλαν, λιιπιογπι οαἰϊοδιιπι. οἴ. 
808. εἐ ϑοπηρίἀθτὶ Ἰοχ. δύ , ν- 

898. ἐπεὶ οἱ βαστάζοντες κερά- 
μους εὐλαβῶς πάνυ καὶ προσεχόν- 
τως βασταζουσι. ὃ. κατοίσεις» 
αἀθἔετθϑ, ἀομπηιι ᾿οτί δ) ΐδ8. 

899. αἰϑιϊποιοηθυ ροβὲ ὅμως 

τριῶν δραχμῶν δ᾽ ἐκέλευε Κωπᾷ δ᾽ ἔγχελυν. 

ὁ ποῖος οὗτος “άμαχος τὴν ἔγχελυν; 

ΘΧ ΤΡ1ι5 βαα, ΟΠ] νϑῖτιβ Ε1551- 
τη 5 γονοσαν Ε]Π15]., οΟ]]4ἐ15 869., 
875., Π.γ8. 144., ἙλαΥΪρ. ΠθοαΡ. 802. 
ἀλ1᾽ ὅμως ἐν ΚΘΗ, ἢ. 6. φέρε. 

900. ἔδπιθυθ Βγυ. κερδάνοις. ἘΠ] Π19], 
τοαϊοραὶ χερδαίνῃς νεῖ. κερδήνῃς- 

ΘΟΊ. Ὀθαΐτι5. δυῖβ, ἢ, 6. φιϊεῖιϑ, 
ΡΘΓ ΞΥεοορμδῃίδβ. 

ΘΟ. νϑηϊξ ΠΟΙ Π15 δῖνθ βϑύντιβ 
ΤΑΠΔΟΠΪ δα δ] αι (τργατι νθηᾶ- 
1Πὰπ) Ρεϊθηάμηι. 86. βωστρεῖς, 
βοᾷς. 

θ0Ή. εἰς τοὺς Χόας. εἰς τὴν 
ἑορτὴν τῶν Χοῶν. ἐπετελεῖτο δὲ 
Πυανεψιῶνος ὀγδόῃ" οἱ δὲ ἄνϑε- 
στηριῶνος δεκάτῃ. φησὶ δὲ ᾿4πολ- 
λόδωρος ᾿ᾶνϑ εστήρια καλεῖσθαι κοῖς 
νῶς τὴν ὅλην ἑορτὴν Ζιονύσῳ ἀγο- 
μένην κατὰ μέρος δὲ Πιϑοιγίαν, 
Χόας, Χύτραν εἴς. 8. οἴ, 8, δὰ 
Εἰχιι. 95., ϑιῖά. ν. χοὰς, ΕὮΙΙΡ. 
Ιρμῖσ, Τδαγ. 876, 5644.) Ῥεγΐζοῃ, 
αὐ Δρίῖαπ. Ἂ. Εν, δι ΡΈΡ: 

906. ὁ ποῖος ΕἸ η581. οὐ Π]η4., 
αὐ ΒΙρΟΥ] 5. 986, τὰ ποῖα τρύχη, 
ΝᾺ}. 1970. τὰ ποῖα ταῦτα γρή- 
μαϑ᾽; ὙϊποοΙο5 ἃρ. Αἴμοη. Ὁ. 994. 
Α.» 4.1 Ἰοσιι5 Πιιΐο ῬΘΥβ1π11}15. εϑῖ: 
ὁ ποῖος οὗτος Βριάρεως; οἵ. Ἐ1π15]. 
ν. ὑποῖος οομ)ιποίε, --α ΞΡ 0 ]6Π- 

ψ᾿. 
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Θ. 4. ὁ δεινὸς, ὁ ταλαύρινος. ὅς γε Γοργόνα 

πάλλει, κραδαίνων τρεῖς κατασχίους λόφους. 

21. 

910 

2 “ , φι , 

οὐκ ἂν μὰ 41᾽, εἰ δοίη γέ μοι τὴν ἀσπίδα, 
3 λ 5. ὃς ᾿ ι , Ξ 
ἀλλ ἐπὶ ταρίχη τοὺς λόφους κραδαινέτω" 
Ἂ 3 ᾿ ΄ » 

ἣν δ᾽ ἀπολιγαίνῃ. τοὺς ἀγορανόμους καλῶ. 
3 - . 

ἐγὼ δ᾽ ἐμαυτῷ τόδε λαβὼν τὸ φορτίον. 
ξσειμ᾽ ὑπαὶ πτερύγων κιχλᾶν καὶ κοψίχων. 

3 

ΧΟ. εἶδες, ᾧ. εἶδες, 

918 

ὦ πᾶσα πόλι, τὸν φρόνιμον ἘΠῚ Ἐ: 

ἀνομοιόόστρ. 
»ἭἬ ε 

ἄνδρα, τὸν ὑπέρσοφον, σπεισάμενον ἐμπορικὰ 
» - Ων ν ᾿ 

χρήματα διεμπολᾷν, ὧν τὰ μὲν ἐν οἰκία 
, ι Ξ ἃ 

χρήσιμα, τὰ δ᾽ αὖ πρέπει χλιαρὰ κατεσθίειν 

τῷδ᾽ ἐπὶ τὸ δεῖπνον. 

ἄτι 6Χ βιιρουίουίριις ἐκέλευσεν αὐ- 
τῷ μεταδοῦναι. 5.: δεασύρει τὸν 
“ἄμαχον ὡσανεὶ ἄσημον ὄντα. τα- 
λαύρφινος δὲ ὑπομονητικὸς, καρ- 
τεριπκὸς ἐν τῇ μάχη. οἴ. Ῥας. 241. 

907. ἴτὰ ΕἸ πι5], 1π ἀπποῖ. ; 51:8 
δυίϊοι]ο. τὸ 599,, 1105. Βαν. ὅς 
γε τὴν ΓΌΡΥ. νυϊθο ὃς τὴν ΓΟΘΥ. 

008. κατασκπίοις λόφοις. 
(5:0, ατιαβὶ Ἰερβῖβεεὶ τοῖς κατασκίοις 
λόφοις: πᾶπὶ τρεῖς οἱ ᾿δοι]οὩϊ π 0 ἢ 

οομν θη.) δυναμένοις σκιών τινε 
ποιῆσαι. (κατασκίους .) ἀντὶ τοῦ 
ἐπιμήκεις, μεγάλους. 8. κραδαί- 
νων δὲ σείων, (ιῖ Ῥ8ο. 1107. παρὰ 
τὴν κράδην, ὃ τῆς συπῆς φύλλον 
δηλοῖ. ὅϑεν τὸ κραδᾷν καὶ χρα- 
δαίνειν κυρίως τὸ τὰ τῆς συχῆς 
φύλλα σείειν καὶ πάλλειν. ὅ0Π0]. 
διιηξ. 

910. ταρ. --- τοῦτο γὰρ ἐν τοῖς 
πολέμοις ἤσϑιον. (οἔ, 1094.) δέον 
δὲ εἰπεὶν ἐπὶ ταρίχη ἀνιστά- 
τω, ἔφη ἐπὶ --- κραδ., διαπαί- 
ἕων αὐτόν. 5. 

911. ἂν (516) δ᾽ ἐπ. ἐὰν δὲ ἅ)0- 
ρυβῆ; η) ὀξέως βοᾷ, παρὰ τὸ λιγὼ, 
καλέσω κατ᾽ αὐτοῦ τοὺς ἀγορανο- 
μους. λέγει δὲ τοὺς ἱμᾶντας» οὗς 
ἀγορανόμους ἤδη κατέστησεν ἄνω. 
5. νῖ46 680. 

918. ὑπαὶ πτ. ἀντὶ τοῦ μετὰ 
πτερύγων καὶ κιχλῶν καὶ κοψίχων. 
ὃ δὲ τρόπος ποιητικός. μιμεῖται 
δὲ τὸ μέλος. (ποῖτιπι μού 1ᾶ ἰβηι- 

Ω, μὲ Α , ΟΥ̓ - 

ἅμα καὶ μεγάλα δὴ φρονεῖ, 

Ρτις σαπίϊοιπι.) ὃ, ἂν, 1900.; τηο- 
Ὠθηΐθ ΕἸΠπ|5].: δον ὑπὸ φιλορνι- 
ϑίας πάντες μέλη, “Ὅπου χελιδὼν 
ἦν τις ἐμπεποιημένη, Ἣ πηνέλοψ, 

ἢ χήν τις; ἢ περιστερὼ;, Ἢ πτέ- 
ρυγες 1) πτεροῦ τι καὶ σμικρὸν 
προσῆν. --- κοψέχων., κοσσύφων, 
ΤΟΥ Τ ΔΥ ΤΙ. 

914. εἶδες ώ. ὑφ᾽ ὃ κορωνὶς, 
ὑποχωρησάντων τῶν ὑποχριτών. 
καὶ ἔστε συξυγία κατὰ περικοπὴν 
ἀνομοιομερὴς, φαντασίαν παρέχου- 
σα ἐπιῤῥήματος -- . διεμπολᾷν δὲ 
τὸ πρὺς πραγματείαν ἐπιτήδεια 
ἀγοράζειν. 8. 

915. 5ἷς σα. ταεηἄοξο Νῖς55. σπει- 
σάμενος. Ρ]αγίχιθ ΠΟΥ δείδια 
ἀπῖθ 1ὰ νϑύριαμπι μαροπὶ οὗ᾽ ἔχει, 
«ποά Ππαιιά ἀαρ16 40 1πϊουρυαῖθ 
Ρτοξθοτυπι εϑβῖ. 

916. ὧν τὰ μὲν ἐν οἰκίᾳ. 
τῶν ὀρνέων τὰ μὲν χρήσιμα καὶ 
ἀνθηρὰ κατὰ τοὺς οἴκους τρέφο- 
μεν, τὰ δὲ μὴ ἀνθηρὰ ἐσϑίομεν. 
-- ἔπαιξε ὃὲ εὐτὼν παρὰ προσδο- 
κίαν τὰ χλιαρά. 5... 811ἃὰ σιοαιιθ 
δηΐπι81184 ἀοπγθϑίϊοα πὲ] 1 85, ατι8- 
114 Βοροῖιια ἱπιρογίανοεταῦ, γομὲ 
ἔδ]θξ, -τν σ]. ΝΙοΐοΥ. χκλιαρά" ἔν- 
ϑεραα. 8558, νῈ] εἶχα. 

918. βεψι, θθη8 ΒΥ, [ιοβ νϑύξιι8 

ἢ. 1. ἰμδεσαΐε, {αὶ ροϑβὲ 999. 1[6- 

ΠΠΕΙΣΝ ᾿ιοοάα,, τγϑρι ἀαπεϊριιβ νἱ- 

Υὶβ ἀοοίῖξ, 

ΕΞ. 
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τοῦ βίου δ᾽ ἐξέβαλε δείγματα πρὸ τῶν ϑυρῶν. 

920 αὐτόματα πάντ᾽ ἀγαϑὰ τῷδὲ γε πορίξεται. 
οὐδέποτ᾽ ἐγὼ Πόλεμον οἴκαδ᾽ ὑποδέξομαι" 

ΕΣ ΟῚ 9 ’ Ἁ ἰν ’ , 

οὐδὲ παρ᾽ ἐμοί πυτε τὸν ““ρμόδιον ᾷσεται 
ξυγκατακλινεὶς, ὅτι παροίνιος ἀνὴρ ἔφυ, 
ὅστις ἐπὶ πάντ᾽ ἀγάϑ᾽ ἔχοντας ἐπικωμάσας 

925 εἰργάσατο πάντα κακὰ, κἀνέτρεπε, κἀξέχει, 
κἀμάχετο, καὶ προσέτι πολλὰ προχαλουμένον 

919, ΠΙΡΥῚ πὶ }]Ὸὸ παιπιοτο; τοῦ β. 
δ᾽ ἢ Ἐ δεῖγμα τὰ πτερὼ πρὸ τ. ὕ. 

: δεῖγμα τάδε τὰ πτ. 586 ϑι14, 
ν. ιϑημει δεῖγμα πρὸ τῶν υ- 
ρῶν πτερα. 85, δεῖγμα. τὰ πτερὰ 
οἴο. αιιἷ ἀμιθῖτοῖ, Αὐἱξεορμαπθιι 
ἀεαϊεσο δείγματα πρὸ τῶν ὃ...) εἴ 
πτερὰ ἰδῖια να σδ15. δὲ ἄμετρον 1 ἰτ- 
ἈΠ αἰϊπαὰ 6556 αιιαπὶ ᾿πίθυργεῖα- 
το πμΘ πὶ, ΘΘΠ 116 ἸΑΧΊΙΟΥΘΗΙ, 5ἰ αιϊ- 
ἄθιι ρυϑθίου ρθῆμας ἀνία Θἐ 18 Π 
Δη5ΘΥ ἸΘρΡογιπι6. οαρὶϊα, νὶ- 
ΒΌΘΥΆ ΘΠ. ]ΑΥΙΠΙ.. οἱ 4116 Ἰὰ ρε- 
Ὠϊ5 ὈΥΟ]ΐσοΥΘ δηΐθ ἔογθβ ροϊιϊ 
ἸΩΧΌΥΙΘΏ5 56 η6Χ Δἰζοιι5, αο πιᾶ- 
δ᾽5. οριιϊδηται βιιϑὴν οβιθμηξδγοῖ, 
βἷσ δἰΐδπι ὶσ ἰε τ πχθίγιιι ἢ286- 
Πλιι5 νουβιην σγεϊϊοιιηῖ ν 6] ραθοιῖ- 
ΟΠ) 4τι0 τπεῖγο ἰοίϊπιη μος οαΥ- 
τη θη σοειβοτίρίυτη 65: ρυδθίθυαϑηι 
980.» 081 Ρᾶοθ ἀξ πιαρηῆοῖβ νου- 
θ15 σοπιρθ απ ἀα βἰπλο! νθύξιις πδ- 
ΒΌΣΡΙΓ, ,) τι ϑοι ερϑηῖ Βομιΐηθ85 σἱος- 
Υἶοδὶ, οπὶ θομπιὶ Ορίρασθ 8586 δχοΐ- 
Ρουθηΐ, θη 5 581] }ηδ σι γ 6] αἱ ΐα- 
ΤΙ δἰδειιπι δηΐθ ἔοτγϑβ δϑαάϊππι Ρ- 
Ἰΐσουθ, υὖ ῥΥδθίθυθιιηΐθα οχ 5ῖρῃο 
1110 σοη)σθυθη ,Ἰδυττις Ἰηζιῖ5. 6065. 
ΠΔΥΊ. --- Κ, δθοιιη μπῇ 5. 

991, ἐσωματοποίησε τὸν πόλεμον. 
-- 9, ὶ 1η Ῥδοβ, 206. ξϑά{. 5]- 
τ ΤΕΥ “ιαλλαγὴ ἰῃν οὐδεν 930, 

922. τὸν Ἅρμ. ἄσεται. ἐν 
ταῖς τῶν πότων συνόδοις ἦδόν τι 
μέλος “ἡρμοδίου καλούμενον, οὗ 
ἡ ἀρχή φίλτατε Ἁρμόδιε, 
οὔτι που τέϑνηκας. (81}1- 
δίγαι: βοο] οι που βϑίηλι πη, Οὐ 
ποι 1ΠΠὰὰ, «φιοὰ αἸοῖς 8., βεὰ μος 
Θϑ Ἰωλεῖπιηι Ἐν μύρτου κλαδὶ τὸ 

ξίφος φορήσω. νἱ ἄς Ἀγιιν μι ΑπΔ]. 
τὸ. 155.} ἦδον δὲ αὐτὸ εἰς “ρ- 
μόδιον καὶ ᾿Δριστογείτονα, ὡς 

καϑηρηκύτας τὴν τῶν Πεισιστρα-- 
τιδῶν τυραννίδα. ἐπέϑεντο δ᾽ αὖ- 
τοῖς τιμωρίας χάριν, ἀλλ᾽ οὐχ 
ὑπεροχῆς; ὡς ᾿Δφιστοτέλης Πολιτι- 
κῶν δ, . δὲ ὑξὸ προπηλαπίσαι μὲν 
τὴν “ομοδίου ἀδελφὴν, ἐπηρεάσαι 
δ᾽ Ὡρμόδιον. ὁ ὰρ “Πρμόδιος διὰ 
τὴν αδελφὴν, ὁ δ᾽ ᾿Ζριστογείτων. 
διὰ τὸν “ἡρμόδιον. (υἴ48 ΤΒιις, 6. 
54. 5644) ἣν δὲ καὶ ἕτερα μέλη, 
τὸ μὲν ᾿δμήτου λεγόμενον, (Ρτα- 
ΧΙΠΠδ6 ϑιογομῖαα Βος, δὶ ἔΆΠ1ΟΥ: 
᾿Αδμήτου λόγον; ὦ ᾽ταῖρε; 
μαϑὼν τοὺς ἀγαθοὺς φί- 
λει» Τῶν δειλῶν δ᾽ ἀπέχου, 
γνοὺς, ὅτι δειλοῖς ὀλίγη 
χάρις.) τὸ δὲ “άμπωνος. ὁ δὲ 
λόγος, οὐ ἐδέποτε παρ΄ ἐμοὶ ἑστια- 
ἡ ήσεται ὁ Πόλεμος. παρ οίνιος 

δὲ μεϑύσας καὶ ὑβριστὴς, δηλονότι 
ὁ Πόλεμος. 8. οἵ, 1096. 

929, παροινικώτατος αἰχὶξ 65ρ. 
1800, 

994. ἐπὶ π. ἀγ. ἔχοντας. ἐφ᾽ 
ἡμᾶς τοὺς γεωργοὺς ἐπικωμά- 
σας, ἀντὶ τοῦ μετὰ φϑορᾶς εἴἶσπε- 
σών. 8. - δῖ. ἀθ Νίασγίο οἰἴαπι Ἐπι- 
χΊρι ἴῃ ῬΠοΘῶ, 7906, κῶμον ἀναυ- 
λύτατον προχοφεύεις. 86. 

995, κἀνέτραπε νιι]σο, αὶ δουῖ- 
δἴιι5 ΠΘαιιθ ΑἰΤΟ15 1Π ἰἰδῖ δϑῖ, 26“ 
416 πυῖς ἴοοο σοηνθηϊδ δογίβζιιϑ, 
Εἰπιοέ, 

926. προσέτι πολλά. ἐν τῷ 
πίνειν πολλὰ ἐμοῦ προκαλουμένου 
αὐτὸν καὶ λέγοντος Πῖνε καὶ ἀνά- 
κεισο ἥσυχος" καὶ οὐκ ἠνέσχετο 
ἀλλὰ καὶ μᾶλλον τὰ πράγματα συνέ- 
τριψε, καὶ ἠφάνιξζε τὰς χώρας καὶ 
τὶν οἷνον ἐκ τῶν ἀμπέλων. φιλο- 
τησίαν δὲ ἔλεγον τὴν φιάλην τὴν 
διδομένην ἐν τοῖς συμποσίοις. 8. 



108, 

Πῖνε, κατάκειδο, 

“4 ΡΒΙΣΕΓΘ ΡΥ ΝΟΟΎΥἝΣΝ 

λαβὲ τήνδε φιλοτησίανν 
᾿ , τ Χ » -» 

τὰς χάρακας ἧπτε πολὺ μᾶλλον ἐν τῷ πυρὶ, 
29} δ τὴ ᾿ 53 » ῃ 
ἐξέχει ὃ᾽ ἡμῶν βίᾳ τὸν οἶνον ἐκ τῶν ἀμπέλων. 1.1. ο. 

9802}. ὦ Κύπριδι τῇ καλῇ καὶ Χάρισι ταῖς φίλαις ξύντρο- 
φξ 4ιαλλαγὴ, ον. Ποχ. ἀνομοιόστρ. 

ὡς καλὸν ἔχουσα τὸ πρόσωπον ἄρ᾽ ἐλάνϑανες ! ΟΞ 
πῶς ἂν ἐμὲ καὶ σέ τις Ἄρως ξυναγάγοι λαβὼν, 
ὥσπερ ὁ γεγραμμένος, ἔχων στέφανον ἀνϑέμων ; 
2) πάνυ γερόντιον ἴσως νενόμικάς με σύ; 

985 ἀλλά σε λαβὼν τρία δοκῶ γ᾽ ἂν ἔτι προσβαλεῖν" 
πρῶτα μὲν ἂν ἀμπελίδος ὄρχον ἐλάσαι μαχρόν" 
εἶτα παρὼ τόνδε νέα μοσχίδια συκίδων" 
καὶ τὸ τρίτον ἡμερίδος ὄδχον, ὁ γέρων δδὶ, 
καὶ περὶ τὸ χωρίον ἅπαν ἐλᾷδας κύχλῳ, 

998, γά ραπας. τοὺς πεπηγότας 
καλάμους ἐν τοῖς ἀμπέλοις ἔκαιεν, 
ἤγουν τὰς ἀμπέλους ἀπὸ μέρους. 

929. ἐδ. τῶ" ὑμῶν (ἡμῶν) βίᾳ. 
ὡς ἐπὶ πολέμου. ἔδει δὲ ἐκ τῶν 
πίϑων εἰπεῖν, οὐκ ἐκ τῶν ἀμ- 
πέλων. 8. Ε]Ώ151. ΄αοχαθ:,,1)1- 
οὐπιαι. οϑὲ παρὰ προσδοκίαν ΡΥῸ 
ἀμφορέων.““ φιιοα πλ1}1 νδ 1468 1η-- 
Πορίιαι ν]άθιγ, πδο ρῥτοΐθοίο 1ᾶ 
οορίϊαν!ς ΑΥ5ΤΟΡΙΝ., 5668. δυριιΐθ 
νἰηηὶ 6Χ 0515 ν1ΠΠΡῚῚ5 Θἔβαιβιιπι 6558 
εὐ πο ΠΟΥθατθιι5. νττθιι5. πθο- 
ἅντα ὨΔΔ ΠΙῚ5 αν]5. 

930. ὠντὲ τοῦ ὦ Εἰρήνη. καλῶς 
δὲ εἰρήνη τῇ ᾿ἀφροδίτῃ καὶ ταῖς 
“Χάρισι φίλη, ὅτι οἱ γάμοι καὶ αἱ 
ξορταὶ ἐν καιρῷ τῆς εἰρήνης ἄγον- 
ται; καὶ ὅτι ἡδίστ τὴ καὶ ἐπιχαρής 
ἔστιν. 8. 4851 ΡΠ 6. ]8πὶ Του πη βδπι 
ΔΙΠο φαΐ Ῥϑοθηι. δ]. 1 ΕΙΠΕ, 
1383. δεῦρ᾽ ἴ9᾽ αἱ σπονδαὶ ταχύ. 
126. δϊτ1165 «πο π6 ΡΟΥβομαθ Θεώ- 
ρίας εἰ ᾽οπώρας ἴῃ ῥδοθ6, 512. 

Οϑϑ, μείχιαπε τπι6 ἐδοιτπ φοπ μη σ αὶ 
“πιο. Ἐλιτρ. Μ|6α. 166. πῶς ἂν 
ἐς ὄψιν τὴν ἡμετέραν ἔλϑοι οἷο. 

933. ὦ σπὲρ ὃ γ8γ9. Ζεῦξις ὃ 
ξωγράφος ἕν τῷ ναῷ τῆς ᾿ἡφροδί- 
τὴς ἐν ταῖς ᾿᾿ϑήναις ἔγραψε τὸν 
Ἔρωτα ὡραιότατον, ἐστεμμένον ὁό- 
δοις. -- ἀνθέμων ἀντὶ τοῦ ῥό- 
δων. 8. 

Οϑά. εἰ καὶ γέροντά μὲ δοκεῖς 

ὁρᾷν, ὅμως λαβών δὲ ἰσχύσω συγ- 
γὲ ἐνέσϑαι σοι τρὶς καὶ πολλάκις. 
παίζει δὲ ἑξῆς. 8. 

997. - μοσχίδια τὰ νέα βλα- 
στήματα, καὶ «ἢ ἁπαλὴ καὶ νέα λύ- 
γος μόσχος. Ὅμηρος" μόσχ οὐσι 
λύ γουσιν. -- ὄρχος δὲ καὶ ὄρ- 
χᾶτος στίχος ἀμπέλων ἢ ἢ ἑτέρων. φυ- 
τῶν, παρὰ τὸ ἔρχεσθαι δι᾽ αὐτῶν 
τὰς τάξεις τῶν φυτῶν. 8. 

9858. 116 ΒΥ... οὑπὶ ἴῃ δἰ τιῖβ 
οα4. γτϑρϑγίβδοὶ ἡμερίδος ὄρχον, 
φαοα 1|5άθηι ΡΥΟΡΘπιο πη} νΘΥΓΡ15 
ἀμπελίδος ὄρχον ἴπ 5ιρθυ]οσῖθιιδ. 
Μ|88. ἡμερίδος κλάδον, ἅτ|86 Ξ8π68 
νι ἀδέμν 6556 πο Υ ρυ ϑίαῦο οοπ]θοῖπι- 
γὰρ Βυπηοκίαηδθ, {πὶ ἔδιθη. ΟἿ 
κλάδον Δα κλάδα Ρεγίΐπθγθ οχ βιϊ-- 
ὨΙΑΥΘΩΊ 7. τὲ ΒΟΥ] θα ατιπι Θβϑϑὶ ἡμε- 
ρίδος ἂν κλάδ᾽, ὁ γέρων ὁδὶ, 4πθ11- 
δαἀηγοάιιη} κλαδὲ Ἰοσῖμαν 1 (5111-᾿ 

δἰγαὶϊ δ] ο οὐ 1,08. 682.,) κλάδεσε 
αὐιΐθπιὶ ἂν, 289,; Ἰπσαπν 6 ἃ το- 
οἷο πλάς.- 

939. 16 ΑΒΤνναΥαΙ, δα ΡΙη ἀαΥ 
Ῥ. 15... Π]ΟΠΘΩΒ5. ἅπαν ΟΟΥΤΙΡΘΥΘ 

«αϊάθπι αἸ. 1 πιδπα ἴῃ νϑυβῖθιις α8 - 
ΟἸΥ]οἷδ. δὲ δηδρϑθϑίῖοῖβ, σϑὶ αὶ ΡΊ]ᾺΕ, 
489. οἱ ἀρ. ΕπττρΙ θη ῬΠΟΘη. 1494. 
(ἃ δύμον Οἰδιπόδα πρόπαν ὦὧλε- 
68).5 Ξοὰ ϑβαπάθῃηι Ρτοάμοοτο 1 1 1Δ1ι- 
υἱοῖς ΑἰΠδαιιθ πιθισὶβ : απιθηλδἀπιο- 
ἀπ Μοπαμᾶοῦ ἀἴοαῦ ἃΡ. ΑἸΠθη. 
4, 146, Ε. ἅπαν ἐπιτιϑὲν" οἱ δὲ 

Γ 



τὰ τὰ πάτρια, 

γ 

- ὩΨΧΌῳ  Ν ΉΣΣΖΣΙΑ: 

990 ὥστ᾽ ἀλείφεσθαί σ᾽ ἀπ᾿ αὐτῶν κἀμὲ ταῖς νουμηνί- 
᾿ αις. ἴον δος 

ΚΗ. ἀκούετε, λεώ" κατὰ τὰ πάτρια τοὺς χόας .. 
πίνειν ὑπὸ τῆς σάλπιγγος" ὃς δ᾽ ἂν ἐχπίῃ 
πρώτιστος, ἀσκὸν Κτησιφῶντος λήψεται. 

241. ὦ παῖδες, ὦ γυναῖκχες, οὐκ ἠκούσατε: 

945 τί δρᾶτε; τοῦ κήρυκος οὐκ ἀκούετε; 
ἀναβράττετ᾽, ἐξοπτᾶτε, τρέπετ᾽, ἀφέλκετε 

τὰ λαγῶα ταχέως! τοὺς στεφάνους ἀνείρετε ! 
φέρε τοὺς ὀβελίσκους, ἵν ἀναπείρω τὰς κίχλας! 

ΧΟ. ξηλῶ δε τῆς εὐβουλίας, τα σεν 

950 μᾶλλον δὲ τῆς εὐωχίας, ἄνϑρωπε, τῆς παρούσης, 
ὙΠ ἢ ΟΣ 

21. τί δῆτ᾽, ἐπειδὰν τὰς κίχλας ὀπτωμένας ἴδητε; 
ΧΟ. οἶμαί δε καὶ τοῦτ᾽ εὖ λέγειν. 
21. τὸ πῦρ ὑποσκχάλευε. 

ὅ ΧΟ. ἤκουσας, ὡς μαγειρικῶς 
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κομψῶς τε καὶ δειπνητικῶς αὐτῷ διακονεῖται; 

τὴν ὁσορῦν ἄπραν. 4ὰὰ δ τα ἐνο]- 
νὶ Ἰαρθοῖ Ὠγαοοηθπὶ Ρ. 94, 90. εἱ 
45...50:}: ὌΞΩ δι θη} Βυιτηνα πη 
δὲ. 8 Ὲ. 1: 454. Ἰ1ΡΥ] ἅπαν 
ἐλαΐδας ἐν ὌΚΥΝ ΕἸΠ15]. ἅπαν γ᾽ 
ἐλᾷδας κύκλῳ. ῬΥδοροβι οπιθα 7 
Βέπι]. ἀο]οΥ 7π5βθγαῖ, 

940. ταῖς νουμ. Οαδαιρ. δὰ 
Εφα. 48.: ΟἸΐπι πιθηβθ5 ἱποῖρίθ- 
Βαπξ ρυΐπια 186 φάσεε (ν. [ἀ6- 
16υ. Ηἴϑξι. ψϑυδαοη ἰἰροχ αἀἱθ ἀϑίγο, 
ΒΘοΡ. ἀδὺ ΑἸτθη Ρ. 176. εὐ 188. 
Β.): 1Ι͂ᾶῴδο μήνη ἴμτιαπε ΘΓ τπθτιδοπε 
5 ση Ποαΐ. αυιιπι ἸΘΊΣασ πον ἰατια 
ὑπο ῖρΊ θὲ ἈΡΡΆΥΘσΘ, οὐαὶ νουμηνία 
δὲ δύδηΐ Οαίοσιάαθ. (Ο]ε 5 Βο- 
ΠΊΒΠΟΥ οἵ νουμηνίαις Οτάαθοο- 
Τιϊπὶ ΘΙ ΡΥ ΘΟΠΟΙΟΙ65, 1η1- 
ἀἰδιϊοπ 5 οἷο. 

941. 5ουρθηάιπι ρηΐαραὶ ΒΥ. 
χοᾶς. 564 ΕἸη15].: ΝΜ ρϑπταΣ, 1πΞ 
«ιε, Οταηνπιαιίοί, 4α] αἰδου πε ῃ 
βίατιιηξ ἸΠΊΟΥ χόας “τὶ χοᾶς. χοεὺς, 

πη χοῦς οοπίγδοίιπι νοϊαηΐ, νο- 
Τουῖθ 5 Ἰφποιτηι εγαΐ δἵο. -- κα- 

πιοῦδ τπαογπι. 
οἵ. 1009. 

949, ὑπὸ τῆς σάλπ. --- ἐκά- 
λουν δὲ οἱ κήρυκες σάλπιγγας βα- 

στάζοντες καὶ ἐσήμαινον. 8. δὰ 
946, 

948. εἷς παχὺς καὶ πφογάστωρ ὁ 
Κτησιφῶν κωμρδεῖτοι. ἐτίϑετο δὲ 
ἀσκὸς πεφυσημένος ἐν τῇ τῶν Χοών 
ἑορτῇ, ἐφ᾽ οὗ τοὺς πίνοντας πρὸς 
ἀγώνα ἑστάναι, τὸν πρῶτον πιόν- 
τα ὡς νικήσαντα λαμβάνειν ἀσπόν. 
ἔπινον δὲ μέτρον τι οἷον χοᾶ, (χό α)- 
8. ἀσκὸν Κτη σ. ζαςοῖα ργοὸ ρυδη- 
Αἱ πἰγο. (Ποο βθοιηάα Β6.) δγδὲ 
Θπἷπὶ (ἴθβιρ!ο ΟΠ Θβιιθ δ νϑηΐσὶο- 
55. (6 ΒΊΡ6η 61] σου δηλ πη ΟΠ οι 
ἔοορίο νἱᾶ. Νῖθιγϑι Οὐ. ἔοσ. 1π 
᾿ἀνθεστήρια. Β». 

949, ϑαυμάξω τὴν εὐβουλίαν σου, 
ὦ Δικαιόπολι. --- 8. 

951. τό δῆτ᾽, τί δῆτα ποιήσετε. 
θαύθηι ΘἸΠροὶ ΝῸΡ, 154. τί δῆτ᾽ 
ἂν, ἕτερον εἰ πύϑοιο Σωκράτους 
Φρόντισμα: 709. ἔγωγε. φέρε; τί 
δῆτ᾽ ὧν, εἰ ταύτην λαβὼν εἰς. ἘΣ 
Ἑπϊπιί. 

954. δειπν. ΛΒΕΒΙρΡΡαΒ, (οπηϊοιις 
8Ρ. ΑἸΠρη. 9. Ρ. 40ά. ὁ γὰρ τοιοῦ- 
τός ἐστιν οὐ δειπνητικὸς. [βε. 

954. πιραϊα Τουπια δεακονεῖσϑαι, 
γηεϊτι ϑέθγίμτι. δὲ ὑγαθδέαγο, Ἰορῖταν 
εἴδη ὅορμ, ῬὨ1], 267. Εἰπιοί. 
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955 ΓΕ. οἵμοι. τάλας. 
ΣΙΝ. 

ΤΕ. 

21. 

ΓΕ. 

ἀνὴρ κακοδαίμων. 
ω Ἡράκλεις, τίς οὑτοσί; 

ΔΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

1 ῊΓ.: 

κατὰ σεαυτόν νυν τρέπου. 
ὦ φίλτατε, σπονδαὶ γάρ εἰσι σοὶ μόνῳ, 
μέτρησον εἰρήνης τί μοι, κῶν πέντ᾽ ἔτη. 

21]. τί δ᾽ ἔπαϑες; 
ΓΕ. 

960.71. πόϑεν; 
ΓΕ. ἀπὸ Φυλῆς 
21. ὦ τρισχκακοδαίμων, 
ὙΠ: 

ἐν πᾶσι βολίτοις. 
211. 

ΓΕ. 

965 

ἐπετρίβην ἀπολέσας τὼ βόε. 

ἔλαβον οἱ Βοιώτιοι. 
εἶτα λευχὸν ἀκπέχει ; 

καὶ ταῦτα μέντοι νὴ «1. ὥπερ μ' ἐτρεφέτην 

εἶτα νυνὶ τοῦ δέει; 
ἀπόλωλα τὠφϑαλμὼ δακρύων τὼ βόε. 
ἀλλ, εἴ τι κήδει Ζερκέτου Φυλασίου, 
ὑπάλειψον εἰρήνῃ μὲ τὼ ᾿φϑαλμὼ ταχύ. 

21]. 

955. ἔρχεται ἀνὴρ ᾿Αθηναῖος γε- 
ὠργὸς;, ἀπολέσας αὐτοῦ τὰς βόας 
εἴς. 8. 

956. κατὰ σινυν τρ. ἀντὶ τοῦ 
ἐν σεαυτῷ ἔχε τὴν κακοδαιμονίαν, 
μὴ ἐπιμίγνυσο ἡμῖν κακοδαιμονῶν. 

- Ριίαιῖας πα, 4, 8. ὃ8.: Ζιὲ 
" ἐαοίξιι5. ἔϊεαπε τ Πα]; κατὰ σεαυ- 
τὸν τρέπου. νη. πιοποὶ Κ᾿, μὰπα 
νϑύβαηλ οἰϊαπὶ ἴῃ ΝᾺ. 1983. οο- 
ΟἸΥΎΘΥΘ, 56η5::15 ΠΟ νὰ] 6 41551-- 
τ] }15 εϑὲ ἴπ Ἂν. 192. οἴμοι. σὺ μὲν, 
ὦ τᾶν, τὴν ὑδὸν ταύτην ἴϑι. 
ΕἸπιοί. 

958. κἂν, δαΐξοηι. 
960. Φυλῆς. ὄνομα δήμου. καὶ 

ἹΠένανδρος “υσκόλῳ" φομίξετ᾽ 
εἶναι τὸν τόπον Φυλήν. 8. 
“- ρϑᾶσιις. ΑἰπΠσᾶθ, (ὧα αιιο νἱὰβ 
Μουτρίππι, Β5η. οἔ, ΡΙαΙ. 1149, 

961. λευκὸν ἀμπέχῃ. ἀντὶ 
τοῦ λευγειμονεῖς. --- 8. 50 1{π|8. 1116 
ΟΟΙΟΥ͂ νεδίϊιι ἂρ. Ογτάᾶθοοβ, ερὰ 
Ἰαρδηξιηι ἸσΘΥ ἔπεϊ, αι] θαι ἀ6- 
ΟΘΥΘ Τιβίϊοιιηι δ᾽} ΠΟΘ ΘΟΡΟ] 15 χἱ-- 
αἰσα]α ρυορίθυ θονθ5 δι 5505, 11-- 
αἰρηιδηϊτὶ5. δϑδὺ εἶτα, τ 968, εὐ ρμᾶ85- 
[1] 

2 2 3 “ 2 2 ΄ ΄ 
αλλ, ὦ πονηρ, οὐ δημοσιεύων τυγχανῶ. 

963. βόλιτον οἱ ᾿Δττιχοὶ οὕτως 
ἔλεγον χωρὶς τοῦ β, ὅπερ ἡμεῖς 
βόλβιτον. λέγει δὲ ἀντὶ τοῦ ἐν πά- 
σῃ τρυφῇ, ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς. βο- 
λίτοις δὲ, ὅτι περὶ βοῶν ὁ λόγος 
αὐτῷ. (ΠΝ δ ΚΟ Σ εἰπεῖν ἐν πὰ- 
σιν “ἀγαϑοῖς, βολίτοις εἶπε, παρ᾽ 
ὑπόνοιαν παίξων. ἢ ἐπειδὴ διὰ τῆς 
κόπρου τὰ σπέρματα ϑάλλειν ποι- 
οὖσιν οἱ γεωργοὶ καὶ καρπὸν πλεῖ- 
στον ποιεῖν, ἐξ οὗ τρέφονται, τοῦ- 
το εἴρηκε. 8. 5 ΠΥ, δηποΐδηἐθ 
Βε. . Νεβρ. 707. ἔζων ἐν πᾶσι 1λα- 
γῴοις οἴο., ἈΡῚ Τά θη 8, : ἐν ἀγα- 
ϑοῖς πᾶσι. τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ ἐν 
πᾶσι λαγ., ἀντὶ τοῦ ἐν τρυφῇ. οἴ. 
920., οφά, οἴο. 

965. “Ζε0 κ΄ ΠΟπΊΘη τΥιβίϊοὶ ἃ δέρ- 
κειν,, υἱαϊσαλιν 1Ππ| τ. Ππομπιὶμθ 
οοθοιεθηΐθ. 

966. ὑπάώλ. νοῖϊαὶ πιϑᾶϊσαπιθηΐο 
ΔΙΊ χιιο. οἵ. 984. 

967. οὐ δημ. τυγχάνω. δη- 
μοσίᾳ χειροτονούμε ενοι ἑατροὶ [καὲ 
δημόσιοι] προῖκα ἐθεράπευον. φη- 
σὶν οὖν καὶ οὗτος, ὅτι οὐ τῶν δη- 

μοσιευϑέντων ἑατρῶν τυγχάνω. οἷον 
οὐ κοινῇ ἐσπεισάμην, τουτέστι σὺν 
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ΓΕ. ἴϑ᾽ ἀντιβολῶ σ᾽. ἢν πῶς κομίσωμαι τὼ βόε. 

21. οὐκ ἔστιν, ἀλλὰ κλῶε πρὸς τοὺς Πιττάλου. 

ΟἼΌΓΕ. σὺ δ᾽ ἀλλά μοι σταλαγμὸν εἰρήνης ἕνα 

«εἰς τὸν καλαμίδκον ἐνστάλαξον τουτονί. 

21. οὐδ᾽ ἂν στριβιλικὶγξ, ἀλλ᾿ ἀπιὼν οἴμωξέ ποι. 
ΓΕ. οἴμοι κακοδαίμων τοῖν γεωργοῖν βοϊδίουν ’ 

ΧΟ. ἀνὴρ ἀνεύρηκέν τι ταῖς 

976 

3 

αντ. 

σπονδαῖσιν ἡδὺ, κοὐκ ἔοικεν οὐδενὶ μεταδώσειν. 
“11. κατάχει σὺ τῆς χορδῆς τὸ μέλι. τὰς σηπίας στάϑευε. 

τῇ πόλει" ἰδίᾳ δὲ καὶ ἐμαυτῷ μό- 
νῶ. 8. ΡΙαϊο Οοτρία Ρ. 851, Ε.. 
καν εἰ ἐπιχειρήσαντες δημοσιεύειν 
παρεκαλοῦμεν ἀλλήλους, ὡς ἱκανοὶ 
ἰατροὶ ὄντες. Ῥϑιΐο ᾿πξοστιιβ ἂρ. Ρ]α- 
ἰοπθαὶ τῷ δημοσιεύειν ΟΡΡΟΜΙΙΣ 
ἰδιωτεύειν, πιθάιοίτιαπε ρμγῖὶναξίπει 
ὀχόγοογο. Ἐ]ηιβὶ. ΟΕ, Βοδπθίά θυ, δα 
Χουορίὶι. ΜΜβπιου. ϑοοτ. 4, 2, 5. 1) πιά. 

968. ἔϑ᾽ ἄντ. ἐχκετεύω. δός μος 
τῆᾷ εἰρήνης » ὅπως ἀπολάβω τοὺς 
βόας. 8. 

969. ὁ Πίτταλος οὗτος ἰατρὸς 
παρὰ ᾿Αϑηναίοις. λείπει δὲ τοὺς 
μαϑητάς. τοῦτο δὲ εἶπεν, ἐπειδὴ 
ἐκεῖνος εἶπεν ὑπάλειψον (ὑπάλει- 
ψόν μου: ν6] με) τοὺς ὀφϑαλ- 
μούς" ὡσεὶ ἔλεγεν ἄπελϑε, ἐχρίου 
παρὰ Πιττάλου. 8. σοπιηπιθηλογα- 
τιν ἷς πιραϊοιιβ δἰΐδπι 1ηἶγα 1141. 
Σπίτταλον νοοσαῖ ϑιιϊάαβ ἢ. ν., Ὠἶδὶ 
ἔοτῖε τοὺς Πιττάλου ἀοοερὶς ργὸ 
τοῦ Σπιττάλου. Βεμι], πιαϊεραὶ τοῦ 
Πιττ., οοἸ] τὶς Πιι)ιι5 ἔα) ]αθ 1141. 
εὐ Ψεβρ. 1472. (παράτρεχ᾽ ἐς τὰ 
Πιτταάλου.); ΒΥ. νοὶ οἴκους 1π16}}1- 
ξεθαῖ, νϑὶ μαϑητὰς, τι ὃ. οἵ. 50Ὑ1- 
Ῥίουθϑ θ᾽ ΠΠρβίαπι ῬΥΘΘΟΘΥΊΠΙ. 

970. ἀλλὰ, δαἴξοπι, υιἱἱ 191., ΤΥ5. 
904... Νιι». 1864. εἰς. οἴ, Ἐς! 
Ἐμιχὶρ. Μεὰ. 8591., Ηροτχτο. ἔν, 326. 
ἈΠ65. 165., ϑόρβι ΕἸ. 687. εἴο. 

971. καλαᾳ. τὸν χαλκοῦν ἢ τὸν 
ἀργυροῦν, οἵους ἔχουσιν οἱ ἑατροί. 
5... ὧὖ 181 ὨΘΘΟΙ δϑὲ Ροπο νῖτο 
Ἰοογοθῖδθ οὐἱπὶ τηρϑαϊοῖς. Β6.: οαέα- 
πιέπι; νΨνΙοΙαπα. : Πδλγεβοπ. οἰι- 
ττπὶ ἔγιιπηθιὶῖ ἔογίε ἴῃ χηᾶμῖ ἰ6- 
Π 1556 νυἱάθίιν χιιβίϊοιις. 

972. στριβ. ἀντὶ τοῦ οὐδὲ ῥα- 
ψνίδα. στρίβος δὲ καλεῖται ἡ λεπτὴ 

καὶ ὀξεῖα βοή. λίκιγξ δὲ ἡ ἐλαχί- 
στη βοὴ τοῦ ὀρνέου. (9) λέγει δὲ, 
ὅτι οὐδὲ ἐλάχιστόν σοι μέρος μετα. 
δίδωμι. τοῖν γεωργοῖν δὲ τοῖν 
τὴν γῆν ἐργαξομένοιν. 

976. ἘοοἸε5. 196. σηπίαις ἐστα- 
ϑευμέναις. Β6. Ἰοϊόθτη δ78. κάϑη- 
σὉ τοίνυν σηπίας μασωμένη. 84 
4.88 ΒΊδβθιιβ: Σουΐίδας: οἱονεὶ 
τρυφῶσα διὰ τὴν ἐξουσίαν. 
δ᾽ ἐλέγχει τὰς σηπίας πάλαι παρὰ 
τοῖς ἁβφοδεαίτοις ἐν τιμῇ γξε ἐνέσϑαι. 
περὶ δὲ τούτων ὁ ᾿Αϑήναιος ἐν τῷ 
η΄ τῶν “Ἰειπνοσοφ. (ἴοι. 8. Ὀ. 187. 
5644. οα, 5 Πινε15}.) ταῦτα 7 παρα- 
δίδωσιν" ἡ δὲ σηπία, φησὶ, καὶ 
ἑψομένη μὲν ἁπαλὴ καὶ εὖ- 
στομος, καὶ εὔπεπτος, ἔτι 
δὲ καὶ εὔπκοιλος ( εὐκοέλεος). ὁ 
αὐτὸς Σουίδας μαρτυρεῖ τοὺς προσ- 
ἥκοντας τοῖς προσήκουσιν, ὅτε ἣ 
᾿“αφιδρύμια ἐποιεῖτο, ὡς ἐπὶ τὸ 
πλεῖστον πολύποδας καὶ σηπίας 
δῶρα πέμπειν εἰωϑότας. 85θηοχ 
ῬΙαιείηιι5 Οδ5, 2, ὃ, 55. αὲ αέψωθ 
οὔδοτπια ! θα, σοά ἰορίαδ νοίΐο: 
ΜΟΙ οὐ]. θσοδβ, ἐροα μὲ πιοίἐτο- 
ἴα 6εὲ. ΟἿ,. ἐίοοῖ. 50, Ἐπιίεο 56- 
Ρἱοίω5, ἰοραάας, ἰοἰριωτιομίας οἷο. 
Οοηῖτα ΤΥ Πἰγο 7., πιο- 
Ὥθητα Βγοάδθο Μ|5ς61]]. 7, 8., 56- 
Ἀΐδην τοῖς σχληροσάρκοις Ῥίβοῖριιβ 
απ γε ; οὐ Τὴ. ΒΆΡΠΟΥ δὰ Εο- 
εἶθ5, 578.: ,, ϑερίδθ Ἰρίζυσ ,"" 1η.- 
(δ, ,,115 ΤΠ ΡΟΥ)τ15. 18] ΟΥ]5 Πο- 
θδηῦ 4παι ἰοα]6 ᾽πὶ {(ν146 ΑἸΠ6- 
ΔΘ), διιὲ Ἰδα 15 οοηαϊορδηῖς 
1.81.1 Πγδ ἰἴπ 1η6 ΟΟΥα Θάθγθ 4|81}} 
ΕἸ] σοὶ ρΡἰβοθηι“’ σθίθχιιηι ΤῈ Υ]5 
ἀ 0.146. σομηθάθγα δοϊθηΐ δ} 1ὰ5 ἵπ. 
Σλίχο σοοΐαξβ. 



ΦΔΦΡΙΣΘ ΟΦ ΝΟΥΣ ΣΝ 

ὀπτᾶτε ταἀγχέἕλεια. 

τοὺς γείτονας, κνίσῃ τε καὶ φωνῇ τοιαῦτα λάσκων. 

τίς οὑτοσὶ, τίς οὑτοσί; 

καλῶς γε ποιῶν, ὅστις ἦν. 

ἵνα μὴ στρατεύοιτ᾽, ἀλλὰ βινοίη μένων, 

2 [ἐ 2 μ ’ ᾿ ᾿ Α Ψ ’ 

ἀπόφερ᾽, ἀπόφερε τὰ κρέα καὶ μή μοι δίδου, 

ἡ νυμφεύτρια" 
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ΧΟ. ἤκουσας ὀρϑιασμάτων; 
21. 

5 ΧΟ. ἀποκτενεῖς λιμῷ με καὶ 

980 “71. ὀπτᾶτε ταυτὶ καὶ καλῶς ξανϑίξετε. 

114. Δικαιόπολι. .. 

41. 

114. ἔπεμψέ τίς ὅσοι νυμφίος ταυτὶ κρέα 

ἐκ τῶν γάμων... 
41]. 

ΠΑ. ἐκέλευε δ᾽ ἐγχέαι δε τῶν κρεῶν χάριν, 
οδϑ 

ἐς τὸν ἀλάβαστον κύαϑον εἰρήνης ἕνα. 
“21. 

ὡς οὐκ ἂν ἐγχέαιμι χιλίων δραχμῶν. 
ἀλλ αὑτηὶ τίς ἐστίν; 

ΠΑ. 

Ὅ90 

211. 

977: ὁ ρϑ. ἀνατάσεως ὑπμάτθον 
τῶν μετὰ βοῆς κόμπων. --- 8. Α6- 
5ΟὮΎ} 115, πιομθηΐθ Β6., Οδο. 969. 
καξορϑιάξζων πολλά. ὉΔῚ βομο]α: 
ἀνατεταμένως βοῶν. οσσαγυῖῖ 8}. 
διαπ ἀθτλ ΔΙ] το 1168 ψΘΥΡιπῚ ὀρϑιά- 
ζειν. σπγβι πὶ ὃ. : τὰ ᾿γχέλεια. ἢ 
λείπει τὰ κρέα, ἵν᾽ ἢ) τὰ ἐγχέλεια 
κρέα, ἢ λέγει τὰς ἐγχέλεις. λά - 
σκῶν δὲ φωνών, βοῶν. τγροῖϊϊιβ 
φωνῇ λάσκων 5᾽δσηϊποαγα αἰχίβϑοῦ 
βοῶν : πᾶπι λάσκων ΡΕΥ͂ 88 6δϑῖ φω- 
νῶν. 

979. κνίσῃ. νιυΐσο κνίσσῃ. ἀ6 
ΒΟΥ ρίαγα Πιι) 15 ν οοἱβ σου Οὐ δ- 
χαδῦϊοὶ. 51 χνίσσα αἰχισβθαΐ νϑῦΐ, 
1η χνίττα τυιιϊαβϑθηῖ ΑἸΟΙ, ΠΕ πιο, 

980. ξανϑ. οἷον τῷ μέλιτι χρίε- 
τε. ἢ πυῤῥὰ τῇ ὁπτήσει ποιεῖτε. --- 
ΘΓ 099. 

981. τίς οὗτοσί; ἱπαϊσπδθαη- 
ατι5 ποὺ ἰπσοπλῖηδὲ 5ΘΠΘΧ, ΤΟΥΣ 
ΣΠΊΘΥΡ ΘΙ] αἰιι5. οἵ, 987., 1012. 

οϑϑ, 1 σθοῖθ ΠΡ τι, ταυτὶ ΡΟὨΙ- 
τὰν δεικτικῶς οὐ απιαδὶ 1 ρ ΥΘ-- 
ἐμι651. νϑύϊθ: ἀὼδ σὴ ψοῖἌ ϑΟ:Θ 
πιθαῖ; ἤόγθ ἴδ ἴδ. ἘμροΙε5. 70. τὴ 

δεῖται παρὰ τῆς νύμφης τι σοὶ λέξαι μόνῳ. 
φέρε δῃ, τί σὺ λέγεις; --- ὡς γελοῖον, ὦ ϑεοὶ, 

τὴν Ἑκάτην καλὸν ἔγωγε τουτονί. 
1658 ἔγωγε τουτονὲ καλόν. ογϑοτι. 
αρ. Θοῦν. Βτ.: ἔπεμψέ τίς σοι τὰ 
κρέα ταῦτα νυμφίος. οστπι, οΘη58- 
γτοῦ, δὐ]οα πὶ πο γϑοΐθ 6556. 
566 τῃηοπῃτ οἰΐαπι ΕἸ] η15], 1ΐὰ 50- 
16 γ8 ΑἸοο5, οπτὴ ἸΟΖΙΙΘΏ ΕΣ δεε- 
κτικῶς, νθ]πιῦ δαρτα 180. ταυτασὲ 
λαβὼν ὀκτὼ δοαχμὰς, 187. τρία γε 
ταυτὶ γεύματα οἵο, 

984, ἐγχέαι. οἵ, 966. 
986. --- ἐς τὸν ἀλάβαστρον, 

εἰς τὴν μυροϑήκην. ὃ. ἀλάβαστον 
οοαάᾶ, Α εὐ Ο ἃρ. Βτ.. ϑιυάδδ ν. 
ἀλαβαστοϑήκας, ΕἸμΙ5]. Ὠΐηα, ΤΠο-. 
τὰ5 Νῖ8δ.: ἀλάβαστον δίχα τοῦ 9 
᾿“ττικοί" μετὰ δὲ τοῦ ο Ἕλληνες. 
1,γ5. ψιιοααθ 947. οοὐοχ ὦ ἀλάβα- 
τον. οἵ,, «4ὸβ5 ἰαπιαάϑηβ, ΑΥΠπθη. 

8. Ρ..865... Ἐπιδέαῖας ρου 4.64. 
29,, Μᾶδιιββδδο δὲ Ηαδυροοζαῖ. ν, 
ἀλαβαστοϑῆκαι. ἀ6 πηρπρηξοχιιτι 
τιϑὰὶ 1 ΠΡ 115 ΕἸ]115]. ΘΟ ΓΘΥΧῚ 1π|5- 
διε σδς 

989. --- κωφὸν εἰσάγει τὸ πρόσ- 
ὠπον τῆς νυμφευτρίας. 8. 

991. φέρε --- λέγεεφ; παρα- 



ΕΛ ΚΡ ΝΙΕΗῚΣΕ 

τὸ δέημα τῆς νύμφης, ὃ δεῖταί μου σφύδρα, 
ὕπως ἂν οἰκουρῇ τὸ πέος τοῦ νυμφίου. 

Ἀ 

φέρε δεῦρο τὰς σπονδὰς, ἵν αὐτῇ δῶ μόνῃ, 
Φ ᾿ .- - “ 2 3. διαν 

995 ὁτιὴ γυνὴ ΄στι, τοῦ πολέμου τ οὐκ ἀξία. 
ὕπεχ ὧδε δεῦρο τοὐξάλειπτρον, ὦ γύναι. 
οἶσθ᾽ ὡς ποιεῖται τοῦτο; τῇ νύμφῃ φράσον, 
ὅταν στρατιώτας καταλέγωσι, τουτῳὶ 
νύχτωρ ἀλειφέτω τὸ πέος τοῦ νυμφίου. 

1000 ἀπόφερε τὰς σπονδὰς, φέρε τὴν οἰνήρυσιν, 
ἵν οἶνον ἐγχέω λαβὼν ἐς τοὺς χύας. 

ΧΟ. καὶ μὴν ὁδί τις τὰς ὀφοῦς ἀνεσπακὼς, 

ὥσπερ τι δεινὸν ἀγγελῶν, ἐπείγεται. 
ΚΗ. ἰὼ πόνοι τε καὶ μάχαι, καὶ “άμαχοι! 

[4 -" 

1005 44.τίς ἀμφιχαλκοφάλαρα δώματα κτυπεῖ; 
ῃ ΄ 

ΚΗ. ἰέναι σ᾽ ἐκέλευον οἱ στρατηγοὶ τήμερον, 
Ἀ [4 

ταχέως λαβόντα τοὺς λόχους καὶ τοὺς λόφους, 
κἄπειτα τηρεῖν νιφόμενον τὰς εἰσβολάς" 
ς Α ᾿ [4 .] ι “ 3 σ΄ 

ὑπὸ τοὺς Χοας γὰρ καὶ Χύτρους αὐτοῖσί τις 

ϑεὶς τὸ οὖς ἤκουσεν ὁ Δικαιόπο- 
λις τῆς νυμφευτρίας. 8. 

993. οἶκ., ἀοπιὶ τιατιθαξ γ ὨΘαι8 
ἴῃ Ὀ6]ΠπΠπ ΤΟ  Οἰβοαίοτ, 

996, τοῦ ξάλ. πρόφερε τὸ ἀλά- 
βαστρον, φησὶν, ἐξ οὐ ἀλείφονται 
οἱ δειπνοῦντες, τὴν τοῦ μύρου λή- 
κυϑον. --- ὃ. ΕἸ115].: τούξ. Ηε- 
5Υ6ῃ.: ἐξαλίγυρον (εἴς) " σκεῦος ἄἀρ- 
γυροῦν φιάλῃ παραπλήσιον, ἐξ οὐ 
ἐν τοῖς συμποσίοις ἤλειφον τὸ (, 
ἠλείφοντο) μύρον. νοοσθηὶ ἐξάλει- 
τρον Πῖπο Αἰθραῖ Ῥο]λιχ 10, 191. 
998. τουτω ἵ. τῷ ἀλείμματι. λέ- 

ει δὲ τῇ εἰρήνῃ. τὸ δὲ καταλέ- 
ὥσιν ἀντὶ τοῦ χκατατάττοωσιν. 5. 
1Ό0Ο. οὖν. τὴν τοῦ οἴνου κοτύ- 

ην, ἣ ἀρύονται. 5. οἵ, 291. 
1002. τὰς ὁ. ἀν. ἐσχκυϑρωπα- 

Κώς. 8. 
1004. ποη Νυποὶϊ, 5βθα Ῥγδθοο- 

αἶ5 Β866 νϑῦβθα 6556, διηϊπιαανεσες 
Ξ3]π15]. οὗ, 1016. 
1004. μάχαι καὶ Πάμαχοι. 

, 1007. 
1005. ἀμφ. ἀντὶ τοῦ πολύχαλ- 

α. τραγικώτερον δὲ λέγει διὰ τὸ 
᾿ἐγαλοῤῥῆμον τοῦ “Λαμάχου. ὃ. 
ΤΟΡΥΪΘ ἀπ οιι8 αἰσαμάιι5 οχαῦ 
μφιχαλχοφάλαρος. 
ἈΒΙΒΤΟΡΗΛΑΝΕΒ 1], 

1006. ζέναε, ργοϊοϊξοῖ, ἀμ5-- 
χίῤοζοτι, γπατϑολίγοσι. ὙΘΥγα, Υ1]1-- 
ἰδτθ. 

1007. τοῦς λόχους καὶ τοὺς 
λόφους. Ῥατοποιηαβΐα. οἵ, 1004., 
540. 

100. τι εἰςβολάς. τὰς εἶσό- 
δους τῶν πολεμίων στρατῶν. νι 
φόμενον δὲ » οἷς χιόνος οὔσης. ϑ, 

1009. Θε εὀπόμπος τοὺς διασωϑέν- 
τας ἐκ τοῦ κατακλυσμοῦ ἑψῆσαί 
φησι χύτρας πανσπερμίας" ὅϑεν 
οὕτω κληϑῆναι τὴν ξορτὴν, καὶ 
ὥσύειν τοῖς χουσὶν Ἑρμῇ χϑονίῳ, 
τῆς δὲ χύτρας οὐδένα γεύσασϑαι. 
τοῦτο δὲ ποιῆσαι τοὺς περισωϑέν- 
τας; ἱλασκομένους τὸν Ἑρμῆν καὶ 
περὶ τῶν ἀποθανόντων. ἤγετο δὲ 
ἡ ἑορτὴ, ᾿ἀνϑεστηριῶνος τρίτῃ ἐπὶ 
δέκα, ὡς Φιλόχορος. 8. 1,6η8θο- 
Υιηλ βἶνθ ΑὨὲΠϑίθυτοσιπι 1. ἀἴθ5 
Πιϑοιγία αἱοῖιι5 οβῖ, ῷ. Χόες, 8. 
λύτροι, τ ΘΧ ἀιδθοχῖβ νϑίθσιπ ἰ6- 
β.Ἰ πο 5. βαιΐβ πον] η1115. ΘΙ ΡΥ δη- 
ἴᾳγ Χόες ΑΠΙΠεβίθσίοηβ α16 19,, 
411 ΟἸπιρί8 415 88.. 8 Π0Ὸ 8. Ἐχ 
1) ον }}1} γαϊϊοηΐθτι5 ποῖα τς πὶ Ἐ6-- 
ὈΥΛΔΥ αἴθ Τι]ϊαηπμα 18,, Οτο- 
δογίδηϊιπι νοΥῸ 8, Εἶπιδῖ, οἵ. δα- 
ποῖ. 7. δὰ δύριιηι, ξαι1186, 

418 

- 



ΜΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ἤγγειλε λῃστὰς ἐμβαλεῖν Βοιωτίους. 
ἰὼ στρατηγοὶ πλείονες ἢ βελτίονες, 
οὐ δεινὰ μὴ ᾿ξεῖναί μὲ μηδ᾽ ἑορτάσαι; 
ἰὼ στράτευμα πολεμολαμαχαϊκόν ! 

1018 7]. 

,Ζ.4. αἰαῖ, 

οἴμοι κακοδαίμων, καταγελᾷς ἤδη σύ μου; 
βούλει μάχεσϑαι Γηρυόνῃ τετοσ Π0 

οἵαν ὁ κήρυξ ἀγγελίαν ἤγγειλέ μοι ! 

Ζικαιόπολι... 

ϑυ ρὰ ’ 3 Ξ , 3 »"Ἢ 
αἰαῖ, τίνα δ΄ αὖ μοι προστρέχεν τις ἀγγελῶν; 

τὶ ἐστιν; 

ἐπὶ δεῖπνον ταχὺ 
βάδιξε, τὴν κίστην λαβὼν καὶ τὸν χόα" 

ἀλλ ἐγκόνει" 
ὁ τοῦ Ζιονύσου γάρ ο᾽ ἱερεὺς μεταπέμπεται. 

δειπνεῖν κατακωλύεις πάλαι" 
τὰ δ᾽ ἄλλα πάντ᾽ ἐστὶν παρεσχευασμένα, 
κλῖναι, τράπεξαι, προσκεφάλαια, στρώματα, 
στέφανοι, μύρον, τραγήμαϑ', αἵ πόρναι πάρα, 

1025 

1011. ρϑύρογϑηι ΠΙς νϑσϑιιβ Τι8-- 
τ ομο {ἰὐ] θυ τταγ 1 ΠΥ 15. ποὰ 1.8-- 
ΤΠΔΟΝΪ 5ο,ΠΠοϑὺ δϑὲ ἰηνθ 1 ἀϊιοθ5 
ΑἸ Θη ϑ᾽ 11. δι: ὁ “Πικαιόπολις 
Οὐ δεινὸν, φησὶ, μὴ ἐξουσίαν ἔχειν 
μὲ ἑορτάσαι: ἴσως διὰ τὸν τῶν 

στρατιωτῶν ϑόρυβον. ὃ. 
1015. ἰαοᾶθιὲ ᾿πθριϊασηπὶ ϑ0Πο- 

1]αϑῖαθ. πθαῖθ Ἰοσαδῖαθ ἴσο ἀσιιη- 
ἀπν, πθάιθ Οουγοῦ ἰβδίθ. 4ΠΘη] 
Ἡρτοι]θ5 Ἰηϊθυΐθοῖρ, εθαὰ Ἰάἄθπι οϑὶ 
τετράπτιλος εἰ τετραπτερυλλὶς 819,, 
ἢ. 6. φυϑαγαρθβ., σδ 15. σα ΘΠ ΒΥ 5 
1π Ἰηΐτοιι 1) ΟΔΘΟροΟΪ ἀἴβθ,, ἸΠΟΥΘ 
νεΐογαπι, αιιθῖλ 1] Ππεῖγαῦν Ῥ]ΔαΕ 
Ἰηΐευρρ. δὰ Μοβίῇ. 8, 9, 169, δὰπὶ 
οϑπθῖι ΥἹΟΙσΙ16. ΒΘ Π5Χ ΒΡ ρο] αὶ Γη- 
ρυόνην ἃ γῆρυς: νοχ, ἰαϊγαέξιι5, 
γα] Π5 4116 56. Οϑίθη8}}} Οἱ 6Χβ50- 
Ταϊιγι., 51 ΓΘ Δ ΟἾ 115 ΡΟΥΘΔΙ 56 
στα ΤΕΥΎΘΥΘ, φιοῦ ἔθοῖββθ υἱ646- 
ἴα, ΚΖ π᾿ ρμρπαγθ, ἀλη αες οἰεχ 
μος Οεγγοπθ φμαάγμρραθ9 5ἴηλι] 
οορτίαὶ ξογίαββο ϑυρούιηι ἐγϊοου- 
ῬοΥθηι, 641|8}15 ἔαῖσβα ἀϊοϊίαγ Ο6-- 
γγοπ. τὸ Γηῃρυόνης σαμΐ5 ἢ.]., τὰ 
Ῥθουπὶ 80 115 νοχ αϊοίμιν γῆρυς ἂρ. 
Επσ]ρίάθια Τχοδᾶ, 480, 

ἄμυλοι, πλακοῦντες, σησαμοῦντες, ἰτρία, 

1019. βάδιξε τὴν κίστιν. 
(δῖα, αὐ Ἰπιρυθϑϑὶ εὐ ϑδι1α. 1 χοᾶ: 
βορὰ Μ898. χίστην, τι 1031. Ἐχα. 
1911. οὐ 4101 8Ρ. πη ποβίγμμῃ : 
νἱὰ. Ε]π15].}) τότε γὰρ οἱ καλοῦν- 
τὲς ἐπὶ δεῖπνον στεφάνους καὶ μύ- 
ρα καὶ τραγήματα καὶ ἄλλα τοιαῦ- 
τὰ παρετίϑεσαν,, οἱ δὲ καλούμενοι 
ἔφερον ἐφήματα. κίστιν δὲ τὴν 
ὀψοϑήκην. Ὅμηρος" μήτηρ δ᾽ 
ἐν πίστει (κίστῃ) ἐτίϑει με- 
νοξὶἈ ἐ᾽ ἐδωδὴν, Ὄψα τε, 
οἷα ἔδουσι διοτρεφέες βα- 
σιλῆες. χοὰ (χ ὁ) δὲ ἐπεφέρον-- 
το οἱ καλούμενοι; ἵνα μὴ κοιγω- 
νῶσιν ἄλλου ποτηρίου διὰ τὴν ἐπὶ 
᾿Ορέστῃ γενομένην αἰτίαν. 8. οἵ. 
906. 

1020. πιουὶβ οὐαὶ τἰἊ πὶ ΒΘΟΟΙΙ 
εβίο βδοούάοβ. 6]15 ἰδυίϑι σο086- 
πᾶπὶ Ρᾶγαγοῖ. σομροΙ αὶ. δὰπὶ ἴα 
Ἐποαῖγο εθἀθηΐθι μἰβῖσιο Ἀδη. 290. 
-- Τηποί. 

1091. ἐγκόνει. ἀντὶ τοῦ σπεῦ- 
δὲ. μέλλοντας γὰρ αὐτοὺς δειπνεῖν 
ἐπέχεις. 8. 

1024, τ αγ. εὐ. ΕΠ 190: 
10ῶῷ5, ἄμυλοι. δόπι8 Ρ]δοθπ- 
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ὀρχηστρίδες, τὰ φίλταθ᾽ Ἁρμοδίου, καλαί: 
ἀλλ᾿ ὡς τάχιστα σπεῦδε. 

Δ“. κακοδαίμων ἐγώ 1 
21. καὶ γὰρ σὺ μεγάλην ἐπεγράφου τὴν Γοργόνα. -- 

ξύγκλειε, καὶ δεῖπνόν τις ἐνσκευαξέτω. 

10380.44. παῖ, παῖ, φέρ᾽ ἔξω δεῦρο τὸν γύλιον ἐμοί. 
Ζ1. 

“4. 

Ζ1]. 
“4. 

109521]. 

44. 

ἴ26. οἵ. Ῥαο. 1193. 8.: σησαμ. 
--σησαμοῦς μὲν εἶδος πλακοῦντος 
-- (οὗ, ἀηποῖ. δα Ῥασ. 820.) ἐτ ρέα 
δὲ καπυρώδη (114 ΠΟΡΥ. ργοὸ καὶ 
πυρώδη.) πλάσματα. ἘΠ1151.: ,,- 
τροία. Αἴπδῃ. Ρ. 646, Ο. ἔξριον. 
πεμμάτιον λεπτὸν διὰ σησάμου καὶ 
μέλιτος γενόμενον. (οἴ. 1068.) --- 
᾿Αριστοφ. ᾿ἀχαρνεῦσι" πλακοῦν - 
τες, σησαμοῦντες. ἴτρια. δο- 
σοπίιβ Ἰποδσίιβ 6ϑι. "Κ βιβρίοοῦ, 
βἷπθ αἰβιϊη οἴ 6 5ΟΥΡΘΗ ἄτη 6558 
ἄμυλοι πλαλ. 

1026. Ἁρμόδιος ἀϊοέιι5 ῥΥο 5.ο- 
11ο, δά ᾳιοὰ 5αϊϊαρδηξ, οἱ ξοτίδϑβ- 
86 ἸρβθὰΠι σΟΏνἾν] πὶ 1η 1611] Θ᾽ ῈΥ 
ἀπὸ μέρους, υὖὐ Ξα] αι τί 668 ο]ι5 ἀ6- 

᾿ Ἰ]οῖδθ ἀϊοδμπίυγ. οἵ, 929, 
1028, ἐπιγράφεσθαι, ραέτγοτιετπ 

ἀαδοίδοογε, Ἰοριϊαν οἰϊαπὶ πὰ Ῥᾶοθ 
659, δοηβιις μι] Ἰοοἱ 8115 ἔσο νἱ- 

ἀδέαγς: τα κακοδαίμονα 6556 [.ἀ- 
τηϑομηηι, 4 δαίμονα οἸοροτίξ 
τηᾶσηδηι 1Π]τὰ Οογροόπθηι. Εἰπιοί. 
ἴῃ 6]5 Ογρθο ἀδρίοΐβμι, 8.: ὅτι 
ἐξωγράφουν ἐν τῇ ἀσπίδι μεγάλην 
Γοργόνα. «οἴ. 539. 

1029, ἴοτοβ ἀοηλιβ5 βιῖδθ οοοῖιι-- 
ἄεγα Ἰαπϊζογεπι οὶ ΤϊοδΘΟρο] 5, 
οορίξϑη ἀτιην διιΐθη, ἴι, 1, ἐκκυκλή- 
ματι αυδάδπι οἴβοίαμπι ξιιῖσθθ εοο- 
Ὡδπι ὈἰραΥ τα Π|, “186 δἰ πια] πιοη- 
βίγαυθὲ σοῃίσιιαβ Γαδ ΟΗὶ οἱ ἢ ὶ- 
ΠΔΘΟΡΟΙ αἷς ἀοπησϑ ᾿πιθυίουθβ  48- 
16’ γε οτπὶ οἐΐϑιη ἀρ. Ρ]αιέπηι 
ἹΜοβίβὶασία, 701., ἀθρυθῃθπάθχθ 

ὅταῖ, παῖ, φέρ᾽ ἔξω δεῦρο τὴν κίστην ἐμοί. 
», ’ τ -" ; 

ἅλας ϑυμίτας οἷσε, παῖ, καὶ κρόμμυα. 
[2 , Α ὌΡΡ 

ἐμοὶ δὲ τεμάχη" κρομμύοις γὰρ ἄχϑομαι. 
ϑρῖον ταρίχους οἷσε δεῦρο, παῖ, σαπροῦ. 

3 Ἁ ν . -" " 5 , . Ὑ} »" 

καμοὶ σὺ δὴ, παῖ, ϑρῖον" ὁπτησῶ δ᾽ ἐκεῖ: 
᾿ - ’ 

ἔνεγχς δεῦρο τῶ πτερῶὼ τὼ ᾽κ τοῦ κράνους: 
᾿ [2 Ἁ 

. ἐμοὶ δὲ τὰς φάττας γε φέρε καὶ τὰς κίχλας. 
ν " - » ᾿ 

καλὸν γε καὶ λευκὸν τὸ τῆς ὀτρουϑοῦ πτερόν. 

τα ν βι15. 51111}ν : 
1080. γυλιεὸὺ ς, ὄπυριδῶδες πλέ- 

γμα, ἐν ᾧ τὰς τροφὰς ἔχοντες οἱ 
στρατιῶται ἐβάδιζον ἐπὶ πόλεμον. 
8. πιθηάοβο Ηδβυοι. πισπθηΐ Βυο: 
γύλλιον, ἀγγεῖον πλεπτόν. οἵ. 1070., 
Ῥδο. 516. , 

1031. τὴν κίστην. εἴ, 1019. 
1082. ἅλας ϑυμ. οἵ, 728. οἰ- 

Βη5 νἱ]5. Ῥϑιυρθγι δὲ τ ]] τι. 
1038. τεμάχη οἵ. 829.. Βαη. 4892, 
1084. ϑρῖον ταὰρ. ἐπεὶ ἐπὶ φύλ- 

λων τὰ τεμάχη βαλλόμενα βαστά- 
ζονται. σαπροῦ δὲ ἀντὶ τοῦ [πα- 
λαιοῦ καὶ] μὴ νέου. σπεύασμα δέ 
τιπαρὰ ᾿ἀϑηναίοις τὸ ϑρίον (ϑρῖον), 
ὅπερ λαμβάνει ὕειον στέαρ ἢ) ἐρί- 
φειον, καὶ σεμίδαλιν, καὶ γάλα" καὶ 
οὕτως εἰς φύλλα συκῆς ἐμβαλλόμε- 
νον ἥδιστον ἀποτελεῖ βρώμα. οὔ 
τῶ “ίδυμος. ἐκαλεῖτο δὲ καὶ ἄλλη 
τις σπευασία ϑρίον. ἐγκέφαλος με- 
τὰ γάρου καὶ τυροῦ κατασκευαξό- 
μενος, καὶ ἑλιττόμενος ἐν φύλλῳ 
συκῆς, παὶ ὀπτώμενος. 8. οἴ. ἀ6 
μος οἷνὲ βεποσθ Ῥο]ὶαχ 6, 57., 
{πθπὶ ΠΟΠΠ1Π1] οπιθηάανὲ ΕἼ]Π15]. 

1038. τῆς στρουϑοῦ, εἰτιι- 
ΤΠ ϊο απ ]1, 4πᾶπὶ ἀν ηΣ δ π  ]Π 6Υ 
βίται Ομ ΠῚ ΨΟΟΘΔΥΙ ἃ Φυΐθιι 81} 
ΤιΑἰ]ηῖ5 βουὶρίοσίθιιβ τποπυΐξ 1,0- 
66}14 δὰ Χοῆορῃ. Ερῃδς: ρ. 156. 
ἨδκυοΝ,, φαδηι]αἰιάαν! ΒΥ. : σέρου- 
ϑος" ὁ καταφερὴς καὶ λάγνος" ,4:- 
τικοὶ δὲ τὰς στρουϑοκαμήλους. οἴ. 
Επιδίδιῃ, δὰ Οὐνϑ8. Ρ. 1411. 1. 11. 

[3 0 



4 ΤΩΣ ΘΜ ΝΟ ΤΌΣ 

καλόν γε καὶ ξανϑὸν τὸ "δ κεν εν οὐδ 
᾿ γ)ὲ σνῦον τὸ τῆς φαττὴῆς “θεᾶς. 

1{040.Χ3.5. τὸ λοφεῖον ἐξένεγκε τῶν τριῶν λόφων. 

ΕΖ: 

1045. 

Ζ4. 

Ζ1]. 

9 ᾿ Υ̓́ - ΄ Ἀ - 

. καάμοὺ λεχάνιον τῶν λαγῷῴων δὸς κρεῶν. 
Ἵ  Ξ » Χ , 

. ἀλλ ἢ τριχοβρῶτες τοὺς λόφους μου κατέφαγον. 
9 Χ Ν ’, , 

, ἀλλ ἢ πρὸ δείπνου τὴν μίμαρκυν κατέδομαι. 
ὦνϑοωπε, παῦσαι καταγελῶν μου τῶν ὕπλων. 
ὥνϑρωπε, βούλει μὴ βλέπειν εἰς τὰς κίχλας: 
ὥνϑρωπε. βούλει μὴ προσαγορεύειν ἐμέ: 

.Ἂ 2 3 2 ἈΝ 3 - Φ ’ ᾿Α : 

οὔκ. ἀλλ ἐγὼ χὼ παῖς ἑἐρίξομεν παλαι" 

»βούλει περιδόσϑαι κἀπιτρέψαν “αμάχῳ, 
πότερον ἀκρίδες ἥδιόν ἐστιν ἢ κίχλαι; 

1030. Βϊο νούβιβ οπὶ ΞΘ 6 Π61- 
ἀἰριι5 5 ἰγδηθροϑι διηΐ 1 11- 
Ὀυῖβ; σαοα δηϊηγαάνουεδ ἀοοί5εῖ- 
15 Βοϊβοοπδα, 80. Ἐν Α. Ὑνο0]Π- 
πὶ παϊθοῖ. 8. Ρ. 79. 566411. στ] 80 
οηΐηι μος οΥαηθ ἱεσαηΐαγ: 1034., 
1045., 1040,, 1041., 1042,. 1048, Ξεα 
γροῖθ Βοϊβϑδοπδαϊμιβ: ,. Οὐ] 5101 
ναἱε.(ς ἱπααῖΐ, 9915 πα προσαγορεύ- 
εἰν ἐμέ; πάτα ἴπ ργϑθοθάθηι νοῦς 
βίοιιϊο ἀλλ᾽ ἢ οἴ. μ1|Π14 δϑὲ προσ- 
αγόρευσις. --- 16πὶ 5πηΐ οἰππία ἔα- 
Ο1118 εἰ αρίθ σοῃ]πηοΐα. Τιϑηι8 115 
ἃ ὨΙΟΘΘΟΡΟΙ ΘΟΙΠΡΘΙΑΥῚ 86 1πᾶϊ- 
δηδῖαν, βούλει μὴ προσαγ. ἐμὲ. 
ααΐρρθ φαΐ νεῦρα ὥνθρωπε, --- κί- 
χλας 5101 αϊοῖα ἔιιῖβδθ, αὐ ούδηξ 
χονούα, οὔθάθσθ ροίτ. ρταθίουθα 
Ἰορίἄα εδὲ 6 ρυοχίῃπιο ἔουπιηι 88 
ὦνθϑοωπε βούλει Ἰἰοταῖῖο, αιδη 
μαμὰ ἀμρὶα απδαϑϑῖνιῦ ρόδα. πὶ 
Ῥαΐθὲ 6 βίη} [πιδὶὶ ἴῃ νυ} 15 δἰ ΐου- 
τὶς καλόν γε καὶ λευκὸν, καλόν γε 
καὶ ξανϑόν" ἀλλ᾽ ἢ τριχοβρώτες, 
ἀλλ᾽ ἢ πρὸ δείπνου" εἰς, οἴ, 1051. 
5644. 8.: τ ὁ λοφίέον. (51...) ἐὰν 
μὲν ὑποχοριστικὸν, δηλοῖ ἐλάττο- 
να τῶν τριῶν λόφων (ἰπϑρί6)" ἐὰν 
δὲ διὰ τῆς εἰ διφϑόγγου, περισπᾶ- 
ται, καὶ δηλοῖ τὴν ϑήπην. 

1049, --- ἀλλ᾽ ἢ, δαπϑ, ργοζδοίο. 
ἀλλ᾽ ἡ Ἰατογγοσαϊζντιηι δβὲ οὐ νϑ]οῖ 
γχιμπι, νἱα, 81 οἸκς. δα ΗΙΡΡΟ]. 982. 
Βε. 8.: τριχύόβρωτες. σῆτες. 
ϑοὶψ, σκώληξ κατεσϑίων τὰς τρί- 
χας. καὶ προπερισπωμένοως δὲ λέγε- 
ται τριχοβρῶτες. Ε]Π15].: τριχύβρω- 
τες συϊσο, τριχοβρῶτες ῬΟΙΠχ 2, 
φά;, 8ι16, πὰ ἰρ58 νοσθ. ΓΔ ΖιιΘ 
Βουϊρι σαπι ϑσποϑδοῖῦ 8, Ἠρβυοῖ.: 

τρίχοβρος (516) ϑηρίδιον κατε- 
σϑίον τοὺς λόφους τῶν περιπεφα- 
λαίων. 

1048. κυρίως μὲν μίμαρκις (51ς 
οἰΐαπι ϑι14, 1. μίμαρις, ΔἸ 4π 
ΟΥτδμηπιαί οἷ: νἱᾶ, Ἐ1]η15].) ἡ λαγῴα 
χορδὴ ἔκ τῶν ἐντέρων" χρῶνται δὲ 
καὶ ἐπὶ χοίρου. ἄλλως. μίμαρκις 
σχευασία τις τῆς κοιλίας ἢ τῶν 
ἐντέρων, οἱ δὲ τὴν ἐκ τοῦ λαγῴου 
αἵματος καὶ τῶν ἐντοσϑίων σπευα- 
ξομένην παρύκην. 8. --ο ἨδδγοΙ.: 
μίμαρκυς. κοιλία καὶ ἕντερα τοῦ 
ἱερείου μεθ᾽ αἵματος σκευαζόμενα. 
μάλιστα δὲ καὶ ἐπὶ λαγωῶν αὐτῇ 
ἐχρῶντο" ὁτὲ δὲ καὶ ἐπὶ ὑός. ὁ δὲ 
Φερεκράτης παίζων καὶ ἐπὶ ὄνου 
φησί. ῬοΙπιχ 6, δ6. μίμαρκυς δὲ 
κοιλία καὶ ἔντερα μετὰ αἵματος ἔ-- 
σκευασμένα, μάλιστα δὲ λαγωῶν. 
Ἐκ 8Β;». 

1047. 586 σοηῖσγα βϑύνϊαμη οοπ- 
ἰθῃάογθ αἷξ, ἐπγᾶος σαν οῦθβ 65 
6558 4π8πι Ἰοοιιβἔαβ. 

1048. περεδ., Ρίσπις π]θοιηῖ 
ἀδρομεύθ, τρϑξέεσι. στ 728. εἰ Β6. 
αα ΝαΡ. 644. 8.: κάπετρ. ἐπιτρέ- 
ψαι ὥστε κρῖναι. --- 

1049. διασύρει τὸν Λάμαχον, ὡς 
ἀκρίδας ἐσϑίοντα. ἢ ὅτι πρότερον 
εὐτελεῖ ἐχρῆτο τῇ διαίτῃ. 8.τιε 51- 
Ῥγὰ δα 819., 118 Βῖσ φιοααδ πιο- 
τὰν Κι, Οτϑθοοβς δ] 1 οβαπθ ΡΟρα- 
105 80] ϊοβ 6586 δμεϊαχιζίις νϑϑβοΐ 
Ἰοσιιβεῖβ., δἰϑδὶ οἱθιὶβ 1116 ξιθυῖδ νἱ- 
115βίπιιιβ, ΥΥ]ΘΙδη αἶπ5 παπᾶ ἱποϑρὲθ 
οεμβθῖ, πλ]]Π 85 ἐπ ρΥπηῖ5. Ἰρβοβῖθ 
ἄϊιοθβ δουύμπὶ ἐ0 ὙΘΟΙΡῈ Ῥοέϊιιϊ558 
ἱπορία. τὖ δἰπιβιοῦϊ δ π18 1115 
88 διιδίθπἰαγθηΐ. Ἢ 



᾿ ΠΥ ΠΡῚΝ ΣΝ 

1050... οἴμ᾽, ὡς ὑβοίξεις ! 
ΖΙ. 

ΔΑ͂. 

21. 

“Α͂. 

ἔχ, ἀντέχου, παῖ. 

«1.1, 

1055.34. 

“221. 

“4.4. 

Ζ1!. 

ΔΑ. 

1050. τὰς ὦ. κρ. πολύ. ἴοοσιι- 
δία ἡμαίσαξ ταπεῖΐο δμανίογθδ. Β6. 
(πολὺ ἥδιον εἶναι.) 

1052. τὴν χορδήν. 5.: χορδὴ 
καλεῖται τὸ παχὺ ἔντερον τοῦ προ- 
βάτον. εἴ. 976. 
1058. τοὔλυτρον. τὴν ϑήκην. 

τὸ ἐντελὲς τὸ ἔλυτρον. ΝᾺ 

" 10δά. καὶ - ὠντ. τοὐβελίσκου, 
ὧστε τὰ ἐμπεπαρμένα πρέα ἢ τὴν 
χορδὴν μὴ (χορδήν μὲ) ἕξλκῦσαι. 8. 

1055. τοὺς κιλλ. τρισπελῆ τινὰ 
σκευάώσματα, ἐφ᾽ ὧν ἐπιτιϑέασι τὰς 
ἀσπίδας, ἐπειδὰν κάμωσι πολεμοῦν- 
τες. 8. νϑύβιιηι 8116 σὲ ῬΟΧ 10, 
146., «τὶ κπιλλίβαντας που σκεύη 
στρατιωτικὰ τοοοηδοῖ. ΘΟ ο]αβῖδθ 
πΟΞΙΧΟ βηΐ τρισκελῆ -- πολεμοῦν- 
τες. υἱτπια νουρθὰ ΟΧ ΠΊΘΥα σΟομ]6- 
οἴιγα (2) δα]εοῖῖ Οταπιταδιϊοι, 
οὔπὶ πο νἱᾶεγοὶ 1660 ἃ Γι πδομο 
Ροϑβοὶ τοὺς πιλλίβαντας, υἱ οἹγ- 
ῬΘῦηι 115 ΠΣ ΧΊ 1 ΘΠ ἀαΥ 6 Ε, 1η- 
46 εδὲ συοά' τὰτπὰ ἀθηλιπι ΤΟΥΣ 1- 
Το πὶ 1Ππατα οἴγρϑιμ αἰξευυι Πρ οῦ, 
οαπὶ τοὺς κιλλίβαντας 1Ὼ σοη5ρΡ6- 
οἵ ϑρθοϊαΐοτιιπι Υ]Ὲ8 ΘΟἸ]Ο δΥ7, 
ΤΑῚ Ἰπδιγατηθηΐο τπιτερϑη το Ῥίοϊος- 
Υ68 ἴδβίΐα Ῥοϊΐασα 7, 1929, 
δὲ οἱ πίνακες ἐρείδονται, ὅταν γρά- 
φῶωνται, ξύλον ἐστὶ τρισκελές" κα- 
λεῖται δὲ ὀκρίβας καὶ κιλλίβας. νε- 
ΤῸΠῚ 1 Οὐ 1551 Π1115 115115., αἴ ΟΡΊ ΠΟΥ͂, 
εγαΐ δα πλϑηξατη διιξίθηΐδι 37. 
Ἠεβυοἢ.: κιλλίβαντες " τραπεζῶν 
βάσεις καὶ ὑποθέματα ἢ τρισκε- 
λεῖς τράπεζαι. Εἰπιεί. 

ἔφ οὗ᾽ 

“41 

τὰς ἀκρίδας χρίνει πολύ. 

σαῖ, παῖ, χαθελών μον τὸ δόρυ δεῦρ᾽ ἔξω φέρε, 
παῖ, παῖ, σὺ δ᾽ ἀφελὼν δεῦρο τὴν χορδὴν φέρε. 
φέρε, τοῦ δόρατος ἀφελκύσωμαι τούλυτρον. 

καὶ σὺ, παῖ, τοῦδ᾽ ἀντέχου. 
τοὺς κιλλίβαντας οἷσε, παῖ, τῆς ἀσπίδος. 

καὶ τῆς ἐμῆς τοὺς κριβανίτας ἔκφερε. 

φέρε δεῦρο γοργόνωτον ἀσπίδος κύκλον. 
κἀμοὶ πλακοῦντος τυρόνωτον δὸς κύκλον. 

ταῦτ᾽ οὐ κατάγελώς ἐστιν ἀνθρώποις πλατύς; 

1056. Ροτρθύδιι 8.: τῆς ἐμῆς. 
λείπει γαστρὸς, ἵν᾽ "ἢ παὶ τῆς 
ἐμῆς γαστρὸς τὴν ἀνάπαυσιν ἔχ: 
φερε τοὺς πριβανίτας ἄρτους. ξ. 
παιξξ δὲ χαριέ ντως., ὅτι καὶ οὗτοι 
περιφερεῖς ὡς αἱ ἀσπίδες. ἘΠ151.: 
οὗ ἜΥρα. τῆς ἐμῆς 8 ᾿1οαθορο 6 
δεικτικῶς αἰουπίατ, αἸσίίο 8 κί- 
στην (1019.) αὐπιοίο, να] δὰ νϑη- 
ἴγθη, 486 «υϊᾶθηι ϑομο]αϑῖαθ 
βϑηΐθη!ϊα δὶ παδαΐχατη ΠΘΥῚ ρΡᾶ- 
ΕἰΓΥ ᾿ΐηστιαθ γαὶῖο, 566 ἴῃ τῆς ὅ- 
μῆς ἸτεΠΙσοηάατη εϑὲ ἀσπίδος 6Χ 
Φαρουίουίθιις. ΤΆΘη 58 ἰΥρθα6ηι 
βπδην ΥἹΟΙΟῸ]6 ἀσπίδα νοοαὶ ὨὈ1-- 
ΘΔΕΟρΡΟΙ] 5 ἃ ἔογημια σοϊπμαα, απᾶ 
αθνο σουίθ βθυύίουύθ ἰπουτιηΐ π16η-- 
586. 5ϊοιῦ ΟἸΥροὶ. νυἱάβ Αἴΐθη. 1, 
8.) Οδμπιθγασ, ΡΥ θ] θα. ἀθοιτ. 9, Ἐξ 
(8Ρ. ΟΥπΐεσατα Ἐροῖς δσί. ΠΡΟΧΑΙ. 
τ, 4, ». 70. 664, Ἐγαποοῖ, 4. 1604.) 
εἰ Ηουδὶ Οὐ αϊἐχιῖο ΔΩΕΥΡΡ.) 1]- 
1115 ε ϑαῖ. 1, 8, 18... υΐι5 δά 
ΜΝ οΐδηι. 8, 660, (πιεσιδαπι διμοοϊζιοξα 
ἡτοπιετιδήσ ῬοτῖΣ ἀπιῖιϑ; τηοτιδαθ 56 
ὁγαὲ ρθ5 ἐθγέδαβ ἐπαραγ.) τ υγεθεβ, 
Ῥᾶμθ5 κριβανίτας Ἰηθηιογαι ΠΟΒΙΘΥ 
οἰΐδηι ἴω Γήρο 8Ρρ. Αἴμπομ, ρΡ. 109, 
Ἐ,“6 οἷς, ἘΠπεί. 

1057. γορ γ---- τὴν ἔχουσαν Γορ- 
γόνα. 5. οἵ. 599. οἱ ἀβ νοορ γορ- 
γόνωτον, τγηομθηΐα Βε.; ΕΥΡ. 
ῬΒοεδη. 1060. (σιδηρονώτοις ἀσπί- 
δος τύποις) οἱ Ὑτοαδά, 1081. (χαλ- 
κόνωτον ἀσπίδα.) 

1059. πλατύς. πολύς. 5 τ ΠΊΟΥ, 
ταοπθηΐε Β6., ϑυμθβίιβ αρὶϑί. 50. 
εἰ ΤΠ] Θορ ] δοΐιι5 ϑίμηοο. θρὶβῖ, 10, 
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106027]. 

ΔΑ 

21. 

10654.4. 
41. 

“1.4. 

«11. 

44. 

1070 
21]. 

ΡΙΣΈΞΟΦΑΝΟἝΤΣΦ 

ταῦτ οὐ πλακοῦς δὴτ᾽ ἐστὶν ἀνθρώποις γλυκύς; 
κατάχει σὺ, παῖ, τοὔλαιον ἐκ τοῦ χαλκίου. 

ἐνορῶ γέροντα δειλίας φευξούμενον. 
κατάχει σὺ τὸ μέλι. κἀνθάδ᾽ εὔδηλος γέρων 
κλάειν κελεύων “άμαχον τὸν Γοργάσου. 
φέρε δεῦρο, παῖ, ϑώρακα πολεμιστήριον. 
ξξαιρε, παῖ, ϑώρακα κἀμοὶ τὸν χύα. 
ἐν τῷδε πρὸς τοὺς πολεμίους ϑωρήξομαι. 
ἐν τῷδε πρὸς τοὺς ξυμπότας ϑωρήξομαι. 

τὰ στρώματ᾽, ὦ παῖ, δῆσον ἐκ τῆς ἀσπίδος" 
ἐγὼ δ᾽ ἐμαυτῷ τὸν γύλιον οἴσω λαβών. 
τὸ δεῖπνον, ὦ παῖ, δῆσον ἐκ τῆς κιστίδος" 

ἐγὼ δὲ ϑοίμάτιον λαβὼν ἐξέρχομαι. 
44. τὴν ἀσπίδ᾽ αἴρου καὶ βάδιξ᾽, ὦ παῖ, λαβών. 

νίφει. βαβαιὰξ, χειμέρια τὰ πράγματα! 
10754711. 

ΧΟ. 

αἴρου τὸ δεῖπνον. ξυμποτικὰ τὰ πράγματα ! 
ἴτε δὴ χαίροντες ἐπὶ ἀτρατιάν! α, ἃ, προῳδός. 

ὡς ἀνομοίαν ἔρχεσϑον ὁδόν: 
τῷ μὲν πίνειν στεφανωσαμένῳ, 

1061. 1ἰὰᾳ ΕἸπι5], δθοσπ άπ Ῥο]- 
1πο. 10, 92. νι]80 ἐν τῷ χαλκίῳ, 
ιοὰ τῷ κατάχει Ραγιαπι σομΥθηϊ- 
ἴδ βοιηϑὶϊ Βυδημτι5. οὐ πα τιτις, 80; 
κατάχει. εἰς τὸν ὀμφαλὸν τῆς 
ἀσπίδος, ἵνα γένηται λαμπροτέρα. 
- εἰσὶ γάρ τινὲς οἱ ἐν ἐλαίῳ ὃ- 
ρῶντες μαντεύονται. οὕτως ὁ Σύμ- 
μαχος. σμήχει οὖν τὴν ἀσπίδα, κατα- 
χέων τὸ ἕλαιον ἐπὶ τῆς χαλκῆς πτυ- 
χός" εἶτα εἰς φαιδρυνϑείσης αὐτῆς 
ἐνοπτριξόμενος πρὸς, αὐτὸν (αὐτὸν) 
λέγει" Ὁρῶ ἐν αὐτῇ γέροντα ὑπὸ 
δειλίας φεύγοντα. -- 

1068. κατ. σὺ τὸ μέλι. ἴῃ Ρ]8- 
οδηΐαβ, οἵ. 1025, καν ὃ ἡ δ᾽, λίες 
φμοφιιο, ἀουμὶ τ Ε86: τ. ΠΠ]Ππιτὴ Ξέπετα 
δραὰ 18 αἸοὶβ Θομδρ]οὶ ἴῃ ΟΥ̓ ΡΘ0, 

1064, “αι. τὸν ΓΟ ργ. τὸ ΟΙ1- 
51 ΠΘ ἢ ΘΙ. ΘΙΡΥ ΧΕ ΠΊλαι ΒῸΡΘΥΪ5 
118, Ρϑὺ Ἰοοίαι ΔΡΡ ΘΙ] αν ποβίουν 
118 Ῥαίγοιυ σόουρᾷβαπι [νοὶ] εὖ ἃ αὐτὸ: 

γὸς ΔρΡΡδιαὔπηλ} ΓΒ 8 ο ὑΥ] 10, 
αὶ γονούα ΧΘπΟρ 815. ΠΠ1πι5 δγαῖν 
ἰοβίθ Το. 6, 8. Εἰπιδὶ. οἵ, 258. 
1066. ἕξ, ΠΣ ϑώραπα. πρὸς 

τὴν ὁμωτυμίαν. ϑωρήξασϑαι, γάρ 
ἐστε τὸ καϑοπλισϑῆναι, ἀλλὰ καὶ 

τὸ πίνειν καὶ μεϑύειν οὕτω καλοῦ- 
σιν, ἐπειδὴ ϑώραξ καὶ τὸ στῆϑος. 
διὰ τὸ ϑερμαίνειν οὖν τὸ στῆϑος 
ϑωρήσσειν λέγουσι τὸ μεϑύειν, καὶ 
ϑώρακας τοὺς ἀκρομεϑύσους ἐκά- 
λουν. κέχρηται δὲ τῇ λέξει καὶ να- 
κρέων, ἔστι ὸὲ ̓ ἀττιχή. ἔξελε οὖν, 
φησὶ, καμοὶ τὸν χοᾶ (χόα), ὃν καὰ- 
λεῖ ϑώρακα; ὧστε ϑωρακισϑῆναι, 
τουτέστι τὸν ϑώρακα πληρώσαι. 8. 
οἵ, Ῥ8ο. 1914. 

1068. ϑ ρ., πίομαι: φαρηηδά- 
πιοίϊηι Τυαἰϊ πὶ ἀπο 18 αϊοιμξ δὲ- 

ὑόγο ἴῃ Ροομίο. 
1071. καὶ κίστη καὶ κίστις λὲγε- 

ται. καὶ διελθὼν τοῦτο τὸ δρᾶμα 
γνώσῃ. 8. οἵ, 1019., 1081. ἘΠ118].: 
κιστίδος. αἰδτιθ νιασο, πεστί- 
δος Ῥθηϑοιΐθ Ῥο]]ὰχ 10, 186. εὲ 
14, αἰδογῖθ πὶ κέστις. 1ἴ8 κλίνη, 
«λινὶς, τήϑη, τηϑίς. 

1072. ϑοίμ., πιατιοἶφ. 
1076. στρατεάν. στρατείαν : ἔτι 

θαρεαἑξίοτιοιπ. 

1078. 1186 οοαᾶ.: 
τῷ μὲν πίνειν στ.) 
σοὶ δὲ ὁ. καὶ προφ." 
τῷ δὲ καῦ. μ. παιδ. 
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Ἐ τῷ δὲ καθεύδειν μετὰ παιδίσκης 

1080 ὡραιοτάτης" ἃ. 

σοὶ δὲ διγῶν »αὶ προφυλάττειν, ἃ. : 
ἀνατριβομένῳ γε τὸ δεῖνα. ἃ. βρᾶΓ. 
᾿Αντίμαχον τὸν Ψακάδος;, τὸν ξυγγραφῇ, τὸν με- 

λέων ποιητὴν, οἷν. ρθηΐ. ο. στ. 

ὡς μὲν ἁπλῷ λόγῳ, κακῶς ἐξολέσειεν ὁ Ζεύς 81. 6ἢ. 
108 ὅς γ᾽ ἐμὲ τὸν τλήμονα “ήναια χορηγῶν ἀπέκλεισ᾽ 

ἄδειπνον. οι. ροῃῖ. ο. 

ὡραιοτάτης, σκα. οἱ δὲ λέγουσιν, ὅτε, ποιητὴς 
ἄνατρ. τε τὸ δεῖνα. 

ῃθς Ῥτοβθεπᾶα ΒυΥΠΠΟΚΙ διϊαδοῖθ, 
ἀϊα βου θη:18: 

τῷδε καϑ.. μ. παιδ. 
ὡραιοτάτης ᾿ 
σοὶ δ᾽ ἀνατρίβειν γὲ τὸ ὃ. 

τϑοίαπι ἰδηηθὴ γὲ Ρ»ΥῸ τὲ αἱξίτπο 
νοΥβα. 

1079. ΠΡ Θὴ5 δαἀηιξοτίπι τος δὲ, 
ἢ. 6. οὕτως δὲ 5ο᾽ο, Ῥτορβ δρροῖο, 
᾿ξ 80. 5008, ΑἸᾶρε 787.; νοὶ ὡς 
δὲ, 4πὸ ῬΟΥΓ ΤΙ ΘΥΘ νἹἀθϑίοτ ΞΟΙῚ- 
Ρίαγα Ο 110}1 ὧδε. ὡς Βγτο οὕτως 
οἴπὶ Βδοςοι. 937., ΕἸ. 143, 

1081. ῥιγῶν Β᾽ οοάεχ, ΕἸπ|5], 
Ὀϊπα.; : 811} ῥιγοῦν, 1πλ ΡΥ 551 1816 
σοὶ δὲ διγῶντιπροφυλάττειν. .0- 
Τίςαϑ ξουγηδβ ἃ ΑἸΠΟ15 πξυγρϑίαϑβ 
διψῆν, πεινῆν, ῥιγῶν, 586 06 Ὠχιῖ8- 
ταις ΠΡ γανῖ!, ς. ΣΕ ὐπεί. οἵ. ΒΥ. δά 
Αν. 935., Μδῖη. συ. συ. ὃ. 196. 

1082. ἀν ατο. τε τὸ δεῖνα. 
τουτέστι τὸ αἰδοῖον κατ᾽ εὐφημι- 
σμόν. 8. ᾽ν} ΠΥ 5ΘΥΥῚ Ῥαυαΐβ, 
απ Ηθ]οηα σου πΊΡ  η115, 8Ρ. Νὰ- 
ΣΟ" 6ΠΊ, Θ᾽ 5: 014 δὰ Οεπομθα. 

1088. «πϊιὶ σαι ΟΠοσιιβ ἀδρο- 
εἰϊα ρϑύβοπδ ἵπ ΑὨμπιλ πὶ εἴτ 
σι Ογαίϊητι αθηά βγη 1πν Θτπχ, 
ϑ.: ἀντίμαχον. τὸν ξυγγοαφέα. 
Ψακὰς δὲ οὗτος (ἴπιο ΡδΙοΥ 6] 5) 

λεῖτο, ἐπειδὴ προσέῤδῥαινε τοὺς 
μιλοῦντας διαλεγόμενος. ἣν δὲ 

τις ᾿Ολυμπιακὸς καλούμενος Ψακὰς 
διὰ τοῦτο. ἐδόκει δὲ ὁ ᾿ἀντίμαχος 
οτος οὐ δ φαμ πεποιημέναι, μὴ 

δεῖν κωμφδεὶν ἐξ ὀνόματος" καὶ 
ἐπὶ τούτῳ πολλοὶ τῶν ποιητῶν οὐ 
προσῆλϑον ληψόμενοι τὸν καιρὸν 
(χορὸν), καὶ δῆλον ὅτι πολλοὶ τῶν 
ορευτῶν ἐπε είνων. ἐχορήγει δὲ ὁ 
ἄντ. τότε, ὅτε εἰσήνεγκε τὸ ψήφι- 

ὧν καλὸς, χορηγῶν ποτε μικρολό- 
γῶς τοῖς χορευταῖς ἐχρήσοτο. --- 
αποα δἰτιηθὶ δὰ ςουρίιγαση Ἠτι} 15 

νΘΕΥΒιΒ; Ρτίπιαπι Β οοὐ, οἱ δι. 
ἴῃ ᾿ἀντίμαχος ἈΘΡομῖ Ψεκάδος, δαῖα, 
ἴῃ τευϑίδες οἱ Ψεκὰς Φ᾿εκάδα. Ψα- 
κάδα Ἰερῖσ56 νἱάθιιν 5,,. Ὁ τη Ομ τΐξ 
Ε]Ώ}51].; τ αποά γϑριιαϊαὶ νϑύξιιβ οπο- 
Υἱδυα) σι, ἴυτπ αἱροάϊα ἸδηαΡῖοα 
τὸν ξυγγραφῆ, Ργαθοράθῃης σμοσίδτη- 
Ραπι, εἴβὶ ἔθυυὶ τπἰσππαπθ ρμοΐθϑβὲ 
(υἱάθ᾽ Ἡδγπιδηπ. Εἰθπι. α΄, πη Υ. Ρ. 
427.). ἴαηιθα Ρογρίβοθῖ ᾿ἘΠΠ.516]1 
6161} 4 8110 ἤδθς ἧάντ. τὸν Ῥακ. 5 
τὸν μέλεον τῶν μελέων ποιητήν. 
ΔΡ. 5. νϑυθ τὸν ξυγγραφέα ροτι- 
Ὡθπΐ “α 6}115 ᾿ῃτοσρυθιδιϊ 611, 
βιηΐαιθ ργοΐθοΐῖο θα, {τι88 80 εχ- 
ΡΙΙοαιοτθ δαάβουρία θβϑβεθ νἰᾶρθεαπ- 
τιιχ. Ε]Ππγ51.: 9 α Σὲ Ροδια,(ἐΔησαΐξ, 
οἵη 5] πα πο σοοπὶ μέλος δὲ 
μέλεος. ἈΠΗΡΠαΠ65 ΔΡ. Αἴμπεη. Ρ. 
649, Ε, οἱ νῦν δὲ κισσόπληκτα, 
καὶ κρηναῖα, καὶ ᾿Ἀνϑεσιπότατα 
μέλεα μελέοιες ὀνόμασι Ποιοῦ- 
σιν, ἐμπλέκοντες ἀλλότρια μωέ- 
λη. ΒΥ Παθιπὰ μελέων ἴῃ ΟΠΒοτΐ 
ΟἝΥΠῚΪΠ6 πϑι ραν Αν, 744,, 750,“ 
μέλεον. Ῥγο μελέων βου θη ἀ πὶ 685- 
58 ΒΌΒΡΙΟΘἔτι5 εγαὶ Κ., Βίξθειβ μέ- 
λεὼν ῬΥὸ μέλεον αἰϊοέιι 6556 Ρα- 
ἰαθαὶ ΑἸΠο6, αὶ ἵλεων. ἩΘΒΥΟΗ, μέ- 
λεος μάταιος. ΠΙΘΥῚ Ροίθβὲ, πἰ τὸν 
ἐι. τῶν μ. 511 πιίδογιπε αὶ δΘΤ ΟΥ̓ ΤΠ. 

δῖνθ 1ΏΤΟΥ͂ Τη]5ῈγῸ5, Ροδίαπι, Ἡ, 6, 
ῬΘβϑίπιιι πη ΟΠ, ἢ ἾτιΠΊ, 

1084. ὡς --- λόγῳ. μὲ ῥχουϊξον 
αἰσαπι. 6. --τ Υ Θ ΥἹ σθητϊ5 ποίη 
οχ Ηθρῃμβοβίίομθ, 680. 15, 14. 56αιι., 
ῬΡάδρ. 99, 564ᾳᾳ.,) 854., δὰ, Θδ415- 
ἕοτα. - 

1085. ἘΪπ151. Ὠ1πα, ΠΡ τὶ ἔοτθ ὠπέ- 
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ὃν ἔτ᾽ ἐπίδοιμι τευϑίδος δεόμενον" ἡ δ᾽ ὠπτημένη ἰ.1. 
5 σίξουσα πάραλος ἐπὶ τραπέζῃ κειμένῃ 

ὀκπέλλοι, κᾷτα, μέλλοντος λαβεῖν 

αὐτοῦ, κύων ἁρπάσασα φεύγοι. 

1, ἐγ. 

δηΐ. τσ. ΚΓ. 

5... ἹΣΗΣ 

1000 τοῦτο μὲν αὐτῷ κακὸν ἕν, κὠϑ᾽ ἕτερον νυχτερινὸν Ὁ 
γένοιτο. ἄντ. ἢ 

ἠπιαλῶν γὰρ οἴκαδ᾽ ἐξ ἱππασίας βαδίξων, 
εἶτα κατάξειέ τις αὐτοῦ μεϑύων τῆς κεφαλῆς ᾿Ορέστης 
μαινόμενος" ὁ δὲ λίθον λαβεῖν βουλόμενος ἐν σκύ- Ὁ 

τῷ λάβοι 
ὅ τῇ χειρὶ πέλεϑον ἀρτίως κεχεσμένον, 

τ09ὅ ἐπῴξειεν δ᾽ ἔχων τὸν μάρμαρον, 
κἄπειδ᾽ ἁμαρτὼν βάλοι Κρατῖνον. 

λυσ᾽ νε] ἀπέλυσεν ὄἄδειπνον, πε πάραλος, ορίαμπΐθ ΟἸοΥο, πὲ 1011- 
ΔΙΠΘΥ δ818, ν. τευθίδες. 5668 Βὰν. 
ἀπέκλεισε δειπνῶν. εἰ 8.: ἀπέλυ- 
σὲν ἄδειπνον. ἀπέκλεισε δει- 
πνῶν. ἀντὶ τοῦ ἀπεστέρησε τοὺς 
μισϑοὺς, οὐδέν μοι ἐχορήγησε. --- 6 
Γι ηαθ 15 ἀϊοῖθηλ αὐ δὐραμ. Πυ]ιι5 
οοιποθάϊαο δηποί, 7. 

1086. τεν ϑ δος. τευϑὲς, πέμ- 
ἕῶα πλακουντῶδες (515. εἴΐϑηι Π6- 
ΞΥ6Π. ἢ, ν.}. καὶ εἶδος ἐχϑύονυ, ( ἐ- 
χϑυαρίου) ϑαλασσίον. 81]. Μ]οίον, 
τευϑὶς, τηοπ δία Β. δ Επι. 939,., 
οδὲ 101150, Καϊαπιαγ. ἘΥαποορ. (αί- 
γα ρϑέϊε. ν, Οαται5 δὰ Αὐϊθὶ, Η. 
Ἄπ }}. εἰς.) 2. 154. οἱ ϑομπηρι- 
ἀοΥ, Απηΐπι. δα δυηάθηι 1, 179.: 2, 
507. Ρίβοῖβ 6 ϑ 6 πθτθ πιο Πἑπτη, 4πᾶ- 
115 βθρία, 4ὸ 1 θη ὐου νΘϑοθθ8- 
ἴα ΑἸΠΘ ΠΏ, 

1087. σοί ζουσα. ἀντὶ τοῦ ξέου-- 
σα, ὡς ἐπὶ τηγανιξομένης, οἷον ἫΝ 
χον ἀποτελοῦσα. καὶ “Ὁμηρος᾽ ὡς 
τοῦ οἵ ὀφθαλμός. πάώραλος 
δὲ ἀντὶ τοῦ παραϑαλασσία. ἢ ἡ παρὰ 
τοὺς ἅλας κειμένη. 2 ἐπεὶ δὲ καὶ 
ἱερὰ ναῦς (πο ξερὰ, 564 οε]οχ 
φιαθάδπι ΡῈΒ]168. ΑἸΠ ΘΙ ΘΗ 5111Π1, 
οἴτι ἰοηπδο λα}. Ῥοσέδολ: ον. 
1904.) τῶν 4 ηναίων Πάραλος κα- 
λεῖται ; ἐπήνεγκε τὸ ὁκέλ λοι: ὅ 
ἔστι προσορρβίξζεν ὡς ἐπὶ νεώς. 8. 
586 βία ΠΔΝ]5 Τατο Πρίταν, 8001- 
Ρἱδπάϊμπηαιια οϑὲ πάραλος ῥχο οἷς 

80 8558, αἰιπὶ δἰΐατα δέυτάθε,, ἔδηι 
ΠΟΙΘΥΙΟΥ αἰΐρυδίμῃν Ἰδοθαϊμθ 1 
Ἴθη58. ΑὨΕΙΠΙΘΟὮΙ ἀππϑὺη ἈΡΡΘΙΪΘΥΘ 

βδοϊθαῦ εἰ σϑοχ Αἰ μθη θη 515, 
1090. τοῦ το--- ἕν. 1η16]]. γένοι- 

τὸ 6Χ Ξ666. 
1091. ἡ π. ποπιῖμϑῖ, ΔΡΒΟΪμ 5, 

τ ἸΠΌΩΘΣ 8, 1άδπι: ἤπ, ἀντὶ τοῦ 
διγοπυρέτῳ «περιπεσών. ἠπίαλος 
γὰρ κυρίως, ὁ μετὰ ῥίγους πυρετός. 
-- ἐπ τποασίας δὲ ἀντὶ τοῦ ἵππι- 
κῆς; αἷς ὄντος αὐτοῦ ἱππέως. καὶ 
γὰρ ἕως ἑσπέρας διατρίβουσιν ἐν 
τῇ δοκιμασίᾳ οἱ ἵπποι. 

1099, τῆ ς κεφ. ᾿π16}]. τὸ ὀστοῦν. 
ΟΕ ΠᾺ103:, ΒΒΟΣ 1 νεβρ. 1498, Ἐκ 
ΕἸποὶ. ἴὐυϑῖγα Βᾶν. τὴν κεφαλὴν, 
σααθ δϑὲ Ἰπιθυργειαί!ο ΔΕ ῖβπαῖ, 
Ως τῆς κεφαλῆς: ἀντὶ τοῦ τὴν 
ἰεφαλὴν ᾿ἀττικῶς. ὁ δὲ Ὀρέστης 
οὗτος προσποιούμενος μωρίαν τοὺς 
παριόντας ἀπέδυεν. ἣν γὰρ λωπο- 
δύτης. (οἴ. ἂν. 1499.) --- πελεϑὸν 
(πέλεϑον) δὲ βῶλον. (πιο κάκκην, 
116 Υ68}},} 

1096. Κρατῖνον. - οὐ τὸν 
ποιητὴν; ἀλλά τινα ἀλαζόνα, καὶ 
ὥρασὺν, καὶ μαινόμενον. καὶ μέ- 
ἅσυσον. --- 8. Ἀὰ|]|ὰ σϑιιξα' δὲ. οατ 
π 0 ὃ]. {ποαῖι6 1π|6 } Πσϑπιῖι5 ΟΥα- 
τἰπαμι 15πηι, ΟἸΊΘΤ. ΘῈ ΡΘΙΡΙ5. 511- 
δ,Π]αν 801. 



ΘΕΡΩΗΑ͂ΠΩΝ “4,ΜΠ4ΧΟΥ͂. “ΤΠ Ω͂ΧΟΣ. 

ΖΠΙ͵ΙΚΖΠΟΠΟΖΣ. ΧΟΡΟΣ, 

ΘΕ. Ἵ δμῶες, οἱ κατ᾽ οἷκόν ἐστε “αμάχου, Ἵ {: 

ὕδωρ, ὕδωρ ἐν χυτριδίῳ ϑερμαίνετε᾽ 
ὀϑόνια, κηρωτὴν παρασκευάζξετε, 

1100 ἔρι οἰσυπηρὰ, λαμπάδιον περὶ τὸ σφυρύν. 
“ἀνὴρ τέτρωται χάρακι, διαπηδῶν τάφρον, 
καὶ τὸ σφυρὸν παλίνοῤῥον ἐξεκόκκισε, 
καὶ τῆς κεφαλῆς κατέαγε περὶ λίϑον πεσὼν, 

" δ ΑΤον 3). 2 - - , Ἵ 
καὶ Γοργόν ἐξήγειρεν ἐκ τῆς ἀσπίδος 

1105 πτίλον δὲ τὸ μέγα κομπολακύϑου πεσὸν 
Ν - , Ἁ 9. , ’ 

πρὸς ταῖς πέτραισι, δεινὸν ἐξηύδα μέλος " 

κλεινὸν ὄμμα, νῦν πανύστατόν σ᾽ ἰδὼν 

1097. Νιυποῖαὶ δ]! πιὶσ, Τιαπιδ- 
οἸνιμα 6556 ν Ὁ] ουαίππι, ΠΡ θέαι θ 
αὐ προθεβαγία δὰ νυ]ηιὶβ ΟΠ σεη- 
ἀπ Ραγθπίαγ, ΠΙΟΧ ἴρ56 ἀρραγζοῖ, 
αἴχιιθ ἃ ΠΙοδθορΟ Ἂ46 ἀεχϊαθίιχ. 
8ε. 

1098. 114 Ώδννοβ, ΜΜ|Ί5ο. οὐἹῖ, ἢ. 
204. Βτ. οἷο, ΡΥ χυτρίῳ,, οὐτὰ 
᾿ασαπδηι ΟΥΪΟΥ ἴῃ χύτρα ρτοάιιοα- 
1ῸΥ 80. (οΙ] οἸ1Π1. 
1099. ὀϑόνια. τὰ λεγόμενα πα- 

ρὰ ἰατροῖς λυχνώματα. ὃ, 
1100, ἔρ ε᾽ οἶσ. ἴϊὰ 8., ΒΥ, εἴο. 

Ἰἰρτι Αὐϊβίορ, Ἰαρϑιι Ῥχοοῖίνι: 
ἔργ᾽ οἷσ. ϑυϊάας, δηποίαπίθ Βυ.: 
οἰσύπη, ὁ ῥύπος τῶν ἐρίων. οἱσυ- 
πηρὸς, ῥυπαρός. ἕρεα οἰσυπῆ- 
ροὦ, ῥύπου πεπληρωμένα. 5.: λὰαμ- 
πάδιον. δὲ καταδέσμου εἶδος. 
περὶ τὸ σφυρὸν δὲ περὶ τὸ ὁ- 
στοῦν τὸ κάτωϑεν τοῦ γόνυος. χά- 
ραξ δὲ ἔστι ξύλον, ἐν ᾧ τὰς ἀμ- 
πέλους δεσμοῦσιν, ὥστε ἴστασϑαι 
καὶ μὴ πίπτειν εἰς τὴν γῆν. 

1102, τὰ Εἰη15], Π1η4. 1 τὶ πα- 

λίνορον. » ἘΞ Ομ, ἱπίευ παλινώ- 
ρους οἱ παλίουρος: παλίνωρον (ἐξ- 
ΕΣ τι σεν)" εἰς τοὐπίσω ἐξέκλασεν 
[καὶ ἑ ξέβαλεν)" ἀπὸ τῶν ἐκκοκκιζο- 
μένων δοιῶν. αιπιηι αα ΠοχοΥ οἴιπὶ 
παλίνορσος 1]. γ΄, 89.,, φιιοα Παρεξ 
ΑΘΒΟΠΎ]5. ΑΒ, 169,, ΤΈΒΡΊΘΘΤΘ νῖ- 
θαι ροδέα, ἀΘ 61 παλὶ ἰνοῤδον (ρτο- 
Ῥδηΐθ ΒΙοπιξ.), συοα ἃ τϑοορία 
βουϊρίασαᾳ ΠΟ Τλι]τπι ΔΡ5ΟΘα, 
ῬΜΙ]θίαθσο σοηιΐσο ἀμπαλίνωρος 
ἰὐἱθαϊταν ἃ} Ηδϑυομίο οἵ δῖα 8 1π 
ἴρ5α νοσθ. Βῖπο ἔοτνίβϑβϑ ἢ. 1. πα- 
λίνωρον 5οΥἹοθπάϊπηι ογαΐ (ομηλ 
ΒΘ: 116] ο).““ Εἰπι5). 

1108. τῆς κεφ. οἵ, 1092, 
1104. ἐξήγ. Φχοίεανϊε, Ἀ, 6. 6χ- 

οὐιδεῖς, ρασοαῦϊα: οἵ. 599. 
1105. κομποῖ. ναο 555. Βτ.: 

πτίλον πεσὺν Ῥτ͵το πτίλου πε- 
σόντος" εἷς, οἷ. 1091, δὲ δυδῃληα- 
11005. 

1107. σθαι. νούβιιβ ΤΎΡΟΣ 8]1- 
οἰλ)ιι5., 416} ΐο χίάδῦ Αὐῖϑῖ, Κύ. ὦ 
κλ. ὄμμα; ο ἱποίγέωπι ἀδομ5. 
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λείπω φάος, οὐκέτ᾽ εἴμ᾽ ἐγώ. --- ταὶ 
τοσαῦτα λέξας εἰς ὑδροῤῥόαν πεσὼν "ἘΠ 

1110 ἀνίσταταί τε, καὶ ξυναντᾷ δραπέταις, 

λῃστὰς ἐλαύνων καὶ κατασπέρχων δορί. 
ὁδὲ δὲ καὐτός ἀλλ᾽ ἄνοιγε τὴν ϑύραν. 

44. ἀτταταῖ, ἀτταταῖ, ἄπ. ἀνομοιόσε. 
στυγερὰ τάδε γε, κρυερὰ, πάϑεα! {χιθσ δ ἢ. ἀ. 

1115 τάλας ἐγὼ διόλλυμαι, δορὸς ὑπὸ πολεμίου τυπείς ! 1.1. 

ἐκεῖνο δ᾽ αἰακτὸν, οἰμωχτὸν, ἂν γένοιτό μοι, 845. 
᾿ΦΕΞΙΠ: ας 

“:παιόπολις εἴ μ᾽ ἴδοι τετρωμένον, 85.»1. ἢ. δὲ τ 08 ΓΣ. 
κατ᾽ ἐγχάνοι ταῖς ἐμαῖς τύχαισιν. ἌΒ.. τ γῖν τἢ- 

241. ἀατταλαττατὰ, ἜΗΝ 

1120 τῶν τιτϑίων, ὡς σκληρὰ καὶ κυδώνια! τ Ἐς 
φιλήσατόν μὲ μαλθακῶς, ὦ χρυσίω, 
τὸ περιπεταστὸν κἀπιμανδαλωτὸν ! 1: ἀπε} δὲ 
τὸν γὰρ χύα πρῶτος ἐκπέπωκα. 1,6 ἢ. 

“44. ὦ ξυμφορὰ τάλαινα τῶν ἐμῶν κακῶν ! 1: 
11.9.5 ἰὼ, ἰὼ τραυμάτων ἐπωδύνων! «α5.; απί. οἱ 1. ἀ. Ὀχ. 

1108. ἱπϑρὶθ ςοαά, λείπω φάος 
γε τοὐμόν, πο ἰΐα ΟΥβθοὶ, ΕΙΣ 
βλέπειν φάος, λείπειν φάος, χι6 6 Υ6- 
οἱθ Ἰὰχ δἰϊσιἽιβ 6556 ἀϊοαΐαγ, νϑὶπὶ 
ῬΥορχῖθ. 864 βθμαυ πη) ξαλυϊοαιὶ 
διιπξ 5ο Ποοῖ, φιιθπγδαά πο ἀτιπὶ 1117.» 
1118..1192..1126..1182. οἱ μα551πι. 

1109. Ὁ διοὶ νἱάθ 870. 
1111. κατασπ.; ῥτορεϊίεγιδ. 
1114. ταδίσιπι ἰσθριάαπβ οοηςὶ- 

Ὡ 15 ὈΥθνΊρ5, αιοα παϑητικῦν. 
1110. εἰακτὸν, οἰμωκτόν. 

ΞΥΠΟΠΥ ΙΒ τ] ΠΥ Τιδπηομὰ8, τιῦ 
δοϊθηῦ οσοπιπιοῖϊ. οἵ, 1114. ἀποά 
δα πιϑίγαπι δἰεϊηδῖ, δἰ μ1 }ΠΠ6 1 ΘΌΡΉ, 
Οεα!ρ. ἘΠ ΟΘΥ: 

τί δῆτ᾽ ἐμοὶ βλεπτὸν, ἢ στερ-- 
κτὸν, ἢ προσήγορον. 

1117. ἘΠη151. μὰν. : Ζικ. ἄν μ᾽ 
ἴδοι, φιοά Ρυδοία!ξ ΠΙμπα, νπ]βο:; 
“ικ. γὰρ εἴ μ’ ἴδοι τετρ., ῬΘΥΡδύδηι 
1Παΐα ρατγιϊοι]α. οἷ. ἀπιη οἱ, δα 1108. 

1118. πῖς αποαιθ, ϑΘοιαἴπι5. διιπὶ 
ΕἸ 5] 6) απ. Βαν. κᾷτ᾽ ἐγχανεῖται 
ταῖς ἐ. τ᾿ νυ]δὸ κατεγχάνοι (488 
1111 νοχ, ἀξ τηοηλξ Ε]Π15].} γε 
ταῖς ἐμαῖσιν ἃ ἂν τύχαις. 

1190, τῶν τετϑ., αἱ Ρά0. τῶν 
λόφων εἷς, 81. Ὑ]οίοΥ. κὺ ὃ. ὡσεὶ 
ξλ ἐγ8 μῆλα, ὕτι παρὰ τὰ ἄλλα σκλη- 
ρὐτερά εἶσι. 
1121. ὦ χρουσ. πρὸς τὰς δύο 

πόρνας λέγει. 8. οἵ. 1024. 
1192. τὸ περ. " ἀπ. εἴδη (εἶδος) 

φιλημάτων ἐρωτικῶν, ἐν ᾧ δεῖ τὴν 
γλώτταν τῶν καταφιλούντων λεέ-- 
χειν. 5. τῦ8]6 ΘΟ ἀπίθ Βτ. καἀπ. 
ἂν, πες ἴρξε πιθὶτιι5 πάπ. αὖ. 56-- 
ἄπο βουρίοβ. 

1193. τὸν χόα. οἵ. 943. 
1125. ποῦ ββαπίξατ, ΠῚ σαΘοΡο- 

1115 οαπι Γιδηιασο οΟ]]οααΐμπι ἴα 
οοπιραγαίιμι δϑῖ7 τὲ ἀϊοίαπι ἀἱοῖο 
οἰ νϑύϑβιιβ γούϑξιιΐ, γ81 ἀπὸ ἀπορθιιβ5 
νϑυβίοι δ, βϑπιθίψα (1145.) ἐγος 
ἀνῖθα5, τοβροπἀθαηῖ: απ|85 ΡῈ τὴ 
ΔΡΡΘΙ] θὲ ΞΙσόρμαβ,. 41 νοϊεὲ νὶ- 
ἀογθ, ρυδββουξπι [πὰ Θοπηοθαϊδ, 
ΣΏΪΗΙ β8.15 ν᾽ δϑὲ 1πθίγα βίσηῖς 
Πίσαγθ ΠΘῸ τοῦθ, πος δυΐθπὶ 1π- 
ῬΥΪΠΙ5 ἱπαϊοῖο οοσποβοῖιῦ, ἃ πῖ8- 
1ὰ ππϑηῖι ἀ 618. 6556 φαδοάβη 1199. 
εἴ 11823., φιιδθ ἰσϑηδυ 50 πΩΝ 
5᾽ 5 ΏΔΥ]ΏΔ115. 
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21, ἰὴ, ἴη. χαῖρε “αμαχίππιον 
.41.4.. στυγερὸς ἐγώ ! 
21. μογερὸς ἐγώ ! ι. ἃ, 
ΛΑ. τί με σὺ κυνεῖς; 

21. τί με σὺ δάκνεις; 

.Δ4. τάλας ἐγὼ τῆς ξυμβολῆς βαρείας ! ΠΗ. ΟΣ 
11304711. τοῖς Χουσὶ γάρ τις ξυμβολὰς ἐπράττετ' ; 

ΔΑ. ἰὼ ἰὼ, Παιὼν, Παιώῶν ! '. ἃ. 

21. ἀλλ οὐχὶ νῦν Παιώνια. 
ΔΑ λάβεσϑέ μου, λάβεσϑε τοῦ σχέλους! παπαὶ, 1. ἰγ. 

προσλάβεσϑ᾽, ὦ φίλοι ! οΥ. ἃ, 
{13541. ἐμοῦ δέ γε σφὼ τοῦ πέους ἄμφω μέδου 

προσλάβεσϑ᾽, ὦ φίλαι! 
44. ἰλιγγιῷῶ κάρα λίϑῳ πεπληγμένος, ἘΠῚ: 

1196. ζή. οχοϊαπιαῖῖο δδϊιάεη- 
εἴα, νας οὐπὶ ἀΐϊοσπηϊξ ἑὴ παιάν. 
οοπτοπιῖιιπι 5] σα αἸοΙ τ ῬΔΟ, 
195. Λαμ. τἱάϊοι!θ Τμδυμδοματα 
ΒΡΡΘΙΙαὶ ποπιῖπθ, π᾿ {πο 1μθϑὶ 81- 
δηϊποδιῖο δαὶ. ααβὶ θαπο.. Ἐ. 8. 
ΔΩΐπηα]ϊ, ποῖ Βοχηϊηὶ, 51Π|1115 δἱϊ 
ἀκ 116, «αἱ 111 αἷδὶ 56 ]}} πὶ 
βρίχαϊ. σεΐθσιαι δος ΕἸπι5], ΠΡΧῚ 
εὖ χαῖρε. οἴ, ἀπποῖ, δα 1108. 

1197, στυγερὸς, ἱπνίκιι5.) 4118 
ἀηγίβιιβ., Τηΐβϑυσ, ΠΡ οΥ μ86 νοσθ 
ἰδ 6556 νϊἀοίοῦ Γι πιθο 5, Ρ8- 
ταπι 1116 Θ]οαιθη5, τὖὖὸ Π11165, οἵ, 
1114. --- μογ. ἐγ ὦ. ἀϊοῖαπι εἰρω- 
νικώς. 

1128, ᾿ἱσαθοροἹα 1 Θπιδομαπὶ 
οϑοι]αίασ, «αὶ δαπὶ ἱπαῖρηαΡαῃ- 
ἀὰ5 χεπιοτάοι, Πἰπιϑὶ. ποῖα οβοῦ]α 
βϑαϊυϊαπίζαμαι. νἱάθ Ῥδμπιου, ϑρϊο]], 
Ρ. Οταΐοχιπι Εδοῖβ δτί, 4, ρΡ. 781. 
εἴς. 

1199, Ἰἰρτὶ τῆς ἐν μάχη ξυμβο- 
λῆς, ιοα 51 νεγιιπὶ δϑῖ, μευ ῖ 
Τὶ σαοορο 5 Ἰοοῖιβ αι ίσιτι5 46 
ΞΥΠΏΡΟ] 15, σοη οὶ γθηὶ γθυβ5, οἷ 
ῬΔΥ 6556 ἀεβεῖ βθαιιθηβ, τι δὲ, 81 
τπθοιπι ΞΟΥρβου5 ἐπράττετ᾽ Ρῥτὸ 
ἐπράττετο. εἴ. ἀητοὶ. αα 1108. ΡΕΥ 
εδυάεπι γαϊϊομδθπι 1132, Ξοτὶρϑὶ νῦν 
Παιώνια, οὐπὶ νι]ρο Ἰοσαίιν νυνὶ 
τήμερον Παιῶώνια, αᾳαοα ἐϊἀεπὶ 
σοτητθητ Θδξ δϑμδυλπὶ ΘΧΒ01}- 
Ῥθωι5. 

1180. ἐπεὶ ὁ Λάμαχος εἶπε ἕυ μ- 
βολῆς βαρείας. ἐπήνεγκεν ὁ 
Ζικ. συμβολὰς, παίζων πρὸς 
τὴν ὁμωνυμίαν [τὸ ἐπὶ τὸ δεῖπνον 
λεγόμενον]. λέγεταε γὰρ συμβολὴ 
καὶ ἐπὶ δείπνου τοῦ ἐκ κοινοῦ ἐπι- 
τελουμένου " (αιιοά 1Π50]6 5 ἔιιῖ556 
νἹάδίμτ θει]5. ἀἴθθιι5.) οὖς ἐράνους 
“Ὅμηρός (Θά. 1, 9926.) φησιν" εἰ- 
λαπίνη εἴς. 8. 

1181. ΕἸπι5].: Παιὼν, Παει- 
ὦν, ν]σοὸ Παιὰν, Παιὰν, χιδτα 
ΤΟΥΠΊΔΠ 7). τὶ [ᾺΠ]ΟΥ 7, πιο τπιϑατρδπξ 
Οοπηϊοΐὶ. νἀ6 Εᾳιι, 408., 13818., Αν. 
1763., ΤΉΘ5ηι, 8511.,) ΡΠξ. 631. εἰς. 
ἴπ 65ρ. 874. νι]ρὸ Ἰορίτιν ᾿Τήϊ8 
Παιὰν, ᾳυοὰ ποῖ ἰδπηού τπιμΐα- 
τπι ν 6] πὶ, ἘΪπιδὶ, ταθ]λιις αποαθ 
Παιὼῶν σοπργιῖὶ τῷ Παιώνια. εἴ. 
ἀθ Βος σοσμπομηῖηθ Αρο]]ηἷς Ἐπι- 
τρ. Α]ο, 91., ϑορὴ, ΤΎδΟΙ, 190, εἴς. 

1132, οἵ. δῃηποί. δα 1199, ἀ6 Παι- 
ὠνίοις ὨΪΗ1] ΠαΡθο ἀΐσουθ. γϑπθγα- 
Ῥαηταῦ Οτορὶϊ εἰ Αρο]]ΐπθιι Παι- 
ὦνα εἴ Μίηογναπι Παιωνίαν, ἰαϑὶθ 
Ῥαδυβαηΐα Αἰΐ, ο, 84., φαοχιπι νο] 
ΔΙ Γθγιιγιιι5. ν 6] τυ] 5 ιι6 ἴῃ Βοπο- 
Τὴ πὶ 1τπττιη ἔα ΘΥΣ ΠΟ ἔδϑειι), 
ϑ.: -- Παιᾶνα, φησὶν, ἐπικαλῇ, 
ὥσπερ οὐκ εἰδὼς, ὅτε σήμερον οὐκ 
ἔστι Παιώνια. ἔστε δὲ ἑορτὴ ᾿49ή- 
Ψῃσιν, ᾿ἀπόλλωνε ἴσως ἀνακειμένη. 

1137. ἐλιγγιῶ. ςοἴ, 547. ἰάθχι 
σκοτοδιμνιώ δϑᾷῖι, ψεῦϑιι. 
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καὶ σχοτοδινιῶ. ἄμ. 
21. κἀγὼ καδϑεύδειν βούλομαι, καὶ στύομαι, 

1140 καὶ σκοτοβιντῶ. , 
“4. ϑύραζέ μὶ ἐξενέγκατ᾽ ἐς τοῦ Πιττάλου 1. τ. 

παιωνίαισι χερσίν! ἃ. 
21. ὡς τοὺς κριτάς μ᾽ ἐκφέρετε! ποῦ ᾽στιν ὃ βασιλεύς; 

ἀπόδοτέ μοι τὸν ἀσχόν ! 
1145.44.. λόγχη τις ἐμπέπηγέ μοι δί ὀστέων ὀδυρτή. ἰ. ἱ. ο. 

21. ὁρᾶτε τουτονὶ κενόν. τήνελλα, καλλίνικος! 
ΧΟ. τήνελλα δῆτ᾽, εἴπερ καλεῖς γ, ὦ πρέσβυ, καλ- 

λίνικος. 

21. καὶ πρός γ᾽ ἄκρατον ἐγχέας ἄμυστιν ἐξέλαψα. 
ΧΟ. τήνελλά νύν γ᾽, ὦ γεννάδα, χώρει λαβὼν τὸν 

ἀσκόν. 
11502711. ἕπεσϑδε νῦν ἔδοντες ὦ τήνελλα καλλίνικος. 

ΧΟ. ἀλλ᾽ ἑψόμεσϑθα σὴν χάριν, 1. ἃ. ἐπ. 
Τήνελλα, καλλίνικον ἄδοντές δε καὶ τὸν ἀσχόν. 

1141, 16 Ἀν. Ὠϊμα, ναϊσο ἐς 
τὸν Πιττ.. ἴῃ απὸ ΒΥ. Ἰπεο 1 Πσοροξ 
οἶκον, αιοὰ Πρυὶ Ρροβ5ββ ποϑαὶ 
ἘΠ115]., 564 ἀφαάδ5 Διίοῖβ. 6556 οἵ- 
κίαν, οἶκον σοποίαγθ, 1 {πιὸ οο6- 
τπᾶραμὶ νρίϊ., δἰϑὶ βδῆο αἰβυποιῖο- 
τθηϊ οι ἰϊοΥ 5 πΘο] χα ύηῦ, εἰ- 
ἄδθπιὶ ἴῃ ἔουμλ]α ἐς τοῦ Πιττ. 8})-- 
τη άαγθ ν᾿ αΐαῦ ἀυ ὶο} 15. 1186 16 
οἀϊα1} ἐς τὰ Πιττ. οἵ. 969. 

1149, παιων. χερσίν. ταῖς ὑγι- 
εεναῖς, ταῖς ϑεραπευτικαῖς. 5]. ν1- 
οἴον, β᾽ Π1ΠΠ 6 Υ ἌΘΒΘΠΥ 5 δΌΡΡ!. 1ῃ 
Τπ6, ϑορΠ. ῬμΠοοῖ. 1968. παεώνεα 
φάρμακα αἰχὶς ΑΘβομγ 5. ΑΒ. 858. 
ἀηποίαντι Βο, 

1148. ὁ βασ. δηλοῖ ὡς ἄρα τὴν 
ἐπιμέλειαν ὁ βασιλεὺς εἶχε τῆς ἄ- 
μίλλης τοῦ χοὺς; καὶ τὸ ἄϑλον 
ἐδέδου τῷ νικήσαντι; τὸν ἀσκόν. 
ὁ δὲ βασιλεὺς ἀρχή τίς ἔστιν. ἣν 
δὲ καὶ τῶν μυστηρίων ἐπιμελητὴς 
τῶν πομπῶν, καὶ τῶν ϑυσιῶν δὲ 
ἤρχεν. 5. ῬΟΠΠιΣ 8, 90. εχ ΔΛυὶ- 
βἴοιθι: ὁ δὲ βασιλεὺς μυστηρίων 
προέστηκε μετὰ τῶν ἐπιμελητῶν, 
καὶ “Ἰηναίων , καὶ ἀγώνων τῶν ἐπὶ 
λαμπάδι. Τιϑπαοὶς δοΐδηι 6556 πδηῸ 
ΓΑ] απὶ, ΘΧ ν, 469. Ξαἰ15 οοηδβίαϊ, 

ἐχρδ ἢν ὯΝ 

ὌΤΟΩΣ οἷα ἐν ἄστει ουταβαὶ Γάρχων 
ἐπώνυμος. ἘπΠπιοί. 

1145. ἴΐα δαϊα, ν. ὀδύροη, Βυ. 
ΠΡΥῪῚ Αὐἱβίορῃ. ὀδυρτὼ, ᾳαοά Ργοὸ 
Δανουθιο δοοϊρίθηΐθ5 ἘΤΏΙ5]. εὲ 
Ὀϊημ, ρτορανοσπηΐῖ, 8.: -- ἢ ἀπὸ 
τοῦ ὀδύρεσϑαι, τουτέστι ϑρῆνον 
ἐμποιοῦσα καὶ ὀδυρμόν. ἀιιθπὶ 
Θυϊα, ΘΧϑουρϑδῖ. 

1146. τουτ. τὸν χόα. οἵ. 1199, 
5.: τήν ε1λ α. μίμημα ἐπιφϑέγμα- 
τος αὐλοῦ τὸ τήνελλα. ᾿ἀρχίλοχος" 
τήνελλα καλλίνεκε χαῖρ᾽ ἄ- 
ψαξ (ζοτί, ἄν᾽ ργο Θο 61) Ἡρά- 
κλειρ, Αὐτός τεπαὶ Ἰόλαος, 
αἰχμητὰ δύω. 8, νἱάε Αν. 1764,, 
ἘΡῚ ΑΥὐοΒΙ]οοΠθπι τήνελλα καλλίς 
νίκος 1ἰουιηῖ τιϑιισραὶ Ροδῖα, σϑΥ- 

γθη τρίστροφον ογαΐ, δἀποίοσθ 8, 

ῬΙΠΘΑΥ δὰ ΟἹ. Ἐς 111], ξιι15- 
56 νἹἱἀθίατ τ ὦ χαλλίνικε χαῖρ᾽ ἄναξ 
Ἡφάπλε δς. «Αὐτός τε κπίόλαος, αἷἶ- 
χμητὰ δύο: Τήνελλα καλλίνικος. 
Εἰπιδὶ, οἵ, Θαϊεξοτα. Ῥοξδε. πὰ ΠΟΥ. 
δυο τ Ἵ. ρὲ 918.,, ΒΟΕΘΕΙΟ" πὰ 9: 
ῬΙμααΥ Ρ. 208. ΠῚ 

1148. ἄ μυστιν. τὴν ἀϑρόαν 
πόσιν οὕτως ἔλεγον, ἔστι δὲ εἶδος 
ποτηρίου φιαλώδους. ΝΣ 
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ὙΠΟ ΘΕΣΙΣ 

Οὗ ἱλοκλέων ᾿ἀϑηναῖος, φιλόδικος ὧν τὴν φύσιν, ἐφοίτα περὶ 
δικαστήρια συνεχῶς. Βδελυκλέων δὲ ὁ τούτου παῖς, ἀχϑό-- 
μενος ταύτῃ τῇ νόσῳ καὶ πειρώμενος τὸν πατέρα παύειν, 
ἐγκαϑείρξας τοῖς οἴκοις καὶ δίχτυα περιβαλὼν, ἐφύλαττε νύ- 
χτῶρ καὶ μεϑ᾿ ἡμέραν. ὁ δὲ, ἐξόδου αὐτῷ μὴ προχειμένης, 
ἔχραξεν. οἵ δὲ συνδικασταὶ αὐτοῦ σφηξὶν ἑαυτοὺς ἀφομοιώ- 
ὅαντες παρεγένοντο, βουλόμενοι διὰ ταύτης τῆς τέχνης ὑπο- 
χλέπτειν τὸν συνδικαστήν" ἐξ ὧν καὶ ὃ Χορὸς συνέστηκε καὶ 

τὸ δρᾶμα ἐπιγέγραπται. ἀλλ᾽ οὐδὲν ἤνυον οὐδὲ οὗτοι. πέ- 
ρας δὲ τοῦ «νεανίσκου ϑαυμάξοντος, τίνος ἕνεχα ὁ πατὴρ οὕ- 

τῶς ἥττηται τοῦ πράγματος, ἔφη ὁ πρεσβύτης εἶναι τὸ πρᾶ- 
γμα σπουδαῖον καὶ σχεδὸν ἀρχὴν τὸ δικάξειν. ὁ δὲ παῖς ἐπει- 
ρᾶτο τὰς ὑποψίας ἐξαίρειν τοῦ πράγματος, νουϑετῶν τὸν γέ- 
ροντα. ὁ δὲ πρεσβύτης μηδαμῶς νουϑετούμενος οὐ μεϑίει 
τοῦ πάϑους, ἀλλ᾽ ἀναγκάξεται ὃ νέος ἐπιτρέπειν αὐτῷ φι- 
λοδικεῖν, καὶ ἐπὶ τῆς οἰκίας τοῦτο ποιεῖ μόνον 1), καὶ τοῖς κατὰ 

τὴν οἰκίαν δικάξει. καὶ δύο κύνες ἐπεισάγονται παρ᾽ αὐτῷ 
πολιτευτικῶς κρινόμενοι" καὶ κατὰ τοὺς φεύγοντας ἐχφέρειν 
συνεχῶς τὴν ψῆφον μέλλων, ἀπατηϑεὶς, ἄκων τὴν ἀποδικά-- 
ζουσαν φέρει ψῆφον. περιέχει δὲ καὶ δικαιολογίαν τινὰ τοῦ 
Χοροῦ ἐκ τοῦ ποιητοῦ προσώπου διὰ τὸ σφηξὶν ἐμφερεῖς 

«Ἵπποεαέείοπθ. 1) πιϑαὰθ μόνον, π6- φεύγ. ἐκφέρει τὴν ψῆφον. περιέχει 
46 πιοχ πολιτευτιχῶς Ἰορίταῦ ἴῃ δὲ δικαιολογίαν εἴς, 
Βαν. αἀοίπ ΠΡοΥ: καὶ κατὰ τοὺς 
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εἶναι τοὺς τοῦ Χοροῦ 2), ἐξ ὧν καὶ τὸ δρᾶμα. οἷ ὅτε μὲν 
ἦσαν νέοι, πιπρῶς ταῖς δίκαις ἐφήδρευον ἐπεὶ δὲ γέροντες 
γεγόνασι, κεντοῦσι τοῖς κέντροις. ἐπὶ τέλει δὲ τοῦ δράματος 
ὁ γέρων ἐπὶ δεῖπνον καλεῖται, καὶ ἐπὶ ὕβριν τρέπεται, καὶ 
κρίνει αὐτὸν ὕβρεως ἀρτόπωλις" ὁ δὲ γέρων πρὸς αὐλὸν καὶ 
ὄρχησιν τρέπεται. καὶ γελωτοποιεῖ τὸ δρᾶμα. 

Τοῦτο τὸ δρᾶμα πεποίηται αὐτῷ οὐκ ἐξ ὑποκειμένης 
ὑποθέσεως, ἀλλ᾽ ὡσανεὶ γενομένης" πέπλασται δὲ τὸ ὅλον. 
διαβάλλει δὲ ᾿ϑηναίους ὡς φιλοδικοῦντας, καὶ σωφρονίξει 
τὸν δῆμον ἀποστῆναι δικῶν, διά τε 3) τοῦτο καὶ τοὺς δικα- 
στὰς σφηξὶν ἀπεικάξει, κέντρα ἔχουσι καὶ πλήττουσι. πεποί- 
ηται δ᾽ αὐτῷ χαριέντως. ἐδιδάχϑη ἐπὶ "ἄρχοντος ᾿Δμεινίου, 
διὰ Φιλωνίδου, ἐν τῇ ἢ πόλει ᾿Ολυμπιάδος Β ἦν, εἰς Δήναια. 
καὶ ἐνίκα ποῶτος Φιλωνίδης ἔ προάγωνι λευκῶν πρέσβεσι Γ΄. 

9) διὰ τὸ -- τοῦ Χοροῦ. 
Ἐὰν. ὡς σφηξὶν ἐμφερεῖς εἰσιν οὗ 
τοὺ Χοροῦ. 

8) Β8ν. διά τε τοῦτο. νιυΐσο παὶ 
διὰ τοῦτο. οχίτθιπα ἴἰΐὰ ἀθβουθῖ 
55: πλῖι5., τι Ἰοσπαπίαν ἴῃ Πᾶν,» 
δϑίθυιβοῖβ ἑαπιθ ΘΡρΟϑΙ 15. Π6 418 
Ἰαρογδίισ σπὰθ οπὶ 4111 Θηθη- 
ἄδτο οομπαϊ δαπΐ, ἐπηὶ Κϑηησῖο- 
Θϑϑύιι5 (δεν αἀἷδ αἰδθ ἔοπι. ἰβιϊδτιθ 
{τι Ἄλλοι Ρ. 568. 5644.) δὲ ΒδοκΗπις 
(δον αἴθ Πιετιᾶθπι, τὰ ἄθὰ ΑΒ ἢ 8:6], 
ἄεγ ΠἰβιοΥ βορ Π1101, ΚΙασβθ ἰού 
ΒοΥΠ μου ΑΚδθ. 1816. 1817. Ρ. 72.). 
εἴ Καῃῃϑίθββουιβ πάθη ἰΐα ΞΟΥΪ- 
Βεηάμπι 6556 σθηβιιϊδ: ἐδιδ. ἐπὶ 

ρχ. μ. διὰ Φιλων. ἐν τῇ 1Θ 

Ὄλυμπ. ἔτει β΄ εἰς Δήναια : Βὅ- 
ον ἡ ΘΚ 5. δυιΐθηι 516: ἐδιδι ἐπὶ ἴ4ρχ. 

ἡμ. ἐν τῇ ΠΘ ᾿λυμπ. ἔτει β' διὰ 
Φιλων. εἰς Δήναια. Τὶμπα. μος 661- 
αἴ: ἐδιδ. ἐπὶ ἄρχ. Ἅμ. διὰ Φιλ. 
εἰς Λήναια. [ἐν τῇ πόλει Ὀλυμπιά- 
δος] δεύτερος ἦν; [καὶ ἐνίκα] πρῶ- 

τος Φιλωνίδης Προάγωνε, «“εύκων 
Ἰπρέσβεσι τρίτος. ἴῃ 5664. ποπΊθ 
ΟΟΠΊ1ΟΙ, αἰ 5θοιπάδηιχ ΡΔ] μη 
δοσορηιντοϊοΥ, ἔογτθ Θχο 1556: σο- 
οοαϊδηχαιιθ 6]115. Του ρίδην ἔμ 1556 
Προάγων, Ῥυΐανξ ῬΑ] λθυῖ5, ἔθυ- 
ἀτὰπι 1116 ν]οϊογειη ζπ1556. οχ ϑεϊς- 
ΠΊ8η5 ΟἸδ σοπθηι απιθη ἀ8πι, δ6- 
δι ρα] αηΐθ θα. Ῥοίτο Μ|5ς6]]. 
110. 1. ςο. 7... οἵἴτηι ΨΘΕΙΒΙ ΠῚ 11:15 51 
«υοὰ Ὠίπάονῆο. ρῥ]δοιῖδ, “εύκων 
ΠΙρέσβεσι τρίτος. ποθ Προαγῶνος 
ΒΟΥΙΡΙΟΥ 8118 Ζιιλη 1ρ56. Ατὶβέο- 
ῬΠδη659 Οἵ] 15. 51:0 ποΟπλΐη6 ἔγα- 
σιπθηΐα 6]115. ΤΑ] 1846 ΘΟ ΓᾺΥ 80. 
ΑἸ Θμδθιπι, Ῥο]]οαπι. ϑιυϊῖάδηι. 
οἵ, 58.610]. δα 61. φιαγα μδια 5οῖο 
Δ 5171} ἀμαριι5 ρμοδίαδθ ποϑβίσὶ 
ξΑθῈ}15. νἱοῖββα Ἐχὶβἐεϊπδη ἀπ5 51} 
ῬΒΙ]ΟπΙαΘ5, αὖ δῖα ΒΟΥ οΥΘ ρΡοβϑὶ- 
χτι5 : καὶ ἐνίκα πρώτος Φιλωνίδης 
Σφηξὶ. δεύτερος Προαγῶνι, «“Δεύ- 
κῶν Πρέσβεσι τρίτος. σοἔθγιιη Ξ8Π6 
ΑΥἰδί. ἀοοιῖ μᾶπο ἔαθι!απι Ο- 
Ἱγιηρ. 89, 9., δπο ροϑὲ δοίββ 
ΝᾺΡ 85: νἱᾶ. δηποῦ, δα 41, 

ΝπΝν τοῖνςτὖονννν ὐμνμ“ᾳ“ᾳῃϑϑϑϑϑϑϑανν ὁ ννμμμννσυσουνσινυννασασνναννασννν 
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ι 

Φιλοῦντα δικάξειν πατέρα παῖς εἴρξας ἄφνω 
αὐτός τ᾽ ἐφύλαττεν ἔνδον, οἰχέται ὃ᾽ 4), ὅπως 
μὴ λανϑόάνῃ, μηδ᾽ ἐξίῃ, διὰ τὴν νόσον. 
ὁ δ᾽ ἀντιμάχεται παντὶ τρόπῳ καὶ μηχανῇ. 

ὃ εἶθ᾽ οἱ συνήϑεις καὶ γέροντες, λεγόμενοι 5) 
σφῆκες, παραγίνονται βοηϑοῦντες σφόδρα 
ἐπὶ τῷ δύνασϑαι κέντρον ἐνιέναι τισὶ, 
φρονοῦντες ἱκανόν 5). ὁ δὲ γέρων τηρούμενος 
ξυμπείϑετ᾽ ἔνδον διαδικάξειν καὶ βιοῦν, 

10 ἐπεὶ τὸ δικάξειν χέκριχεν ἐκ παντὸς τρόπου. 

4) Βᾶν, 'ἰπθ σορι]α οἰκέται, 
ὅπως. 4111 ΤΠΡΥΪ ῬΥΟΥΘΙι5 ΠΙΘΩΔΟΒΘ:; 
ἔνδον οἰκοῦντα γ᾽, ὅπως. 

5) Βἃν.: λεγόμενοι ἐπὶ τῷ δύν. 
κ. ἐνιέναι τισὶν σφῆκες, “παρόντες 
ἐκ ταὐτοῦ κακοῦ, φρονοῦντες ἱκα- 
ψὸν εἴο,, ΟΠ 5515. γϑυθῖβ παραγί- 
ψονται .βοηϑοῦντες σφόδρα. 1π 
φαῖριιβ 114 παρόντες ἐκ ταὐτοῦ 
καχοῦ αἷρμᾶ διιηῦ 4186 δχρθηάδη- 
ΤΥ, αὐ 86 ΒΡΘοΙθπι ΠΟ ΠαΡθδηξ 
Δπ θυρίδα οηῖ8, δρραγθὲ δ 1611; 
ἀοργαναῖνπι 6556 νεύριπι παρὸν- 
τες. ἴος ζογίαβϑϑθ ἀδβαθγαὶ Οσδηι- 

ἈΒΙΘΤΟΡΗΛΝΒΒ 1]. 

ταδιϊσιβ: --- λεγόμενοι Σφῆπες, 
παραπταίοντες ἐκ ταὐτοῦ κακοῦ 
(Φοάδοπι τπαίο 5θι1 ΠΊΟΥ͂ΡθΟ, 8ΠΊΟΥΘ 
Πεβαπαὶ, ἐτιϑαπετι θ5), Αὐτῷ πα- 
ραγίνονται οἷο. ἔεγα 10. νβύϑίθιιβ 
σοηδίθηξ δὐριιπηθηΐα πηθίγοα Πα- 
Ταπ ἔα] υιιυ, 566 Ἑομποϊομαίσὶ- 
οὶ 9, 60 βιαρδυβαηΐ ΟΠ ΠῚ» 
5ὶ «υϊάδηι ΟΥ̓ Πἰπι ἔμθσθ, οὖ 468 
ΠΠΠΊΘΥΟ Ὠ1}1] 5ἴδί θη τη 6556 νἱ- 
ἀραιῦ, --τ νϑυβὰ ΡΘημ])0. οἰΐδηι 
Βὰν. μαβθϑὲ δικάξειν , νϑῦϑβιι 7πϑι- 
Ἰαἴο; ᾳποά σογγοχὶῦ Βυ. ΡΙδοθσθὲ 
εἰΐαπι ἔνδον δὴ (ἘΟΠΘΕΕΝ δικά- 
ζειν εἴς, 



7Τ4 ὴΤΟΥ͂ “ΖΡΑΜΑ͂ΤΟΣ ΠΡΟΣ ἢ ΠΑ. 

ΣΟΙ ΗΣ 
ΞΆΑΝΘΙΑΣ 
ΒΔΙΕΑΥΚΜΊΕΩΝ. 
ΦΙΜΟΚΖΔΕΩΝ. 
ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩ͂Ν ΣΦΗΚΩΝ. 
ὙΓΑΤΖΈΣΣ, 
ΚΥΩ Ν. 
ΑΡΤΟΠΩΙΣ. 
ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ. 

οἰκέται Φιλοκλέωνος. 

-»““Ψ4.",, 



ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΣΦΉΗΒΕΣ. 

᾿ΩΣΊΑ͂Σ. ΞΑΩΝΘΙΑ͂Σ. ΒΖ5ΕΖΥΚΖΕΟΩΝ. 

ΦΙΠΟΚΊΕΙΩΝ. ΧΟΡΟΣ. ΠΜΑ͂1ΖΕΣ. 

ὅϑτας. τί πάσχεις, ὦ κακόδαιμον Ξανϑία; 1. ἰγ. 
φυλακὴν καταλύειν νυκτερινὴν διδάσκομαι. 
κακὸν ἄρα ταῖς πλευραῖς τι προὐφείλεις μέγα. 
ἀρ᾽ οἷσϑιά γ᾽, οἷον χνώδαλον φυλάττομεν; 
οἶδ᾽" ἀλλ᾽ ἐπιϑυμῶ σμικρὸν ἀπομερμηρίσαι. 

ΣΩ. σὺ δ᾽ ἂν παρακινδύνευ᾽, ἐπεὶ καὐτοῦ γ᾽ ἐμοῦ 

«“πποέαξίοτιο5 αα ΤΠ ε5ρα5. ΜεΥΞ5.1. 
 Οὐάϊίαγ ἔαθιϊα 510 ΟΡ βοιιγο πᾶ 6, 
Ο5..: προλογίζουσι δύο οἰκέται, ἀπο- 
 δυσπετοῦντες πρὸς τὴν φυλακὴν 
τοῦ γέροντος δεσπότου. --- 

2. φυλ. καταλύειν. οὕτω λέ- 
γουσι τὸ ἐπινυστάξειν ἐπὶ τῆς φυ- 
λακῆς, -- ἤγουν καταλιπεῖν τὴν 
τάξιν βούλομαι, καὶ μελετῶ καϑ- 
εὐδειν- ἤγουν νυστάζω. 5. ΑτἹ- 
βῖοι. ΡΟ]. 5, 8. ὥστε δεῖ τοὺς 
τῆς πολιτείας φροντίξοντας φό- 
βους παρασκευάξειν, ἵνα φυλάτ- 

᾿τῶσι καὶ μὴ καταλύωσιν, ὥσπερ 
νυκτερινὴν φυλακὴν, τὴν τῆς πο- 
λιτείας τήρησιν. 86. ἀδ τα] τιπι 
Ὑ]5 1118. 4 ποοίαγηϊθ νἱὰθ Βτο- 
ἀδοιπι οἱ ἰμίθυρρ. ΒΠ6ϑὶ δὰ νϑ- 
511π| 8. 

8. 114 Ε]Ππ15]. δὰ Εατίρ. ΗδΥ86]. 
241. 115 Ὑ1] πηθπάοβθ προὔφειλες. ϑ.: 
προὔφειλες. οὐδὲν ἄλλο ἐκ τοῦ 
προῦ φειλες ἐκδεκτέον ἢ ἢ μόνον 
τὸ ὥφειλες. ἐχρεώστεις τι μέγα κα- 
"κὸν ταῖς πλευραῖς σου, καὶ ϑέλεις 

ἢ 

αὐτὸ ἀποδοῦναι. 5. Εασίρ. Τρμῖρ. 
ἴδιαν. 474. καμοὶ γάρ τι προὐφεί- 
λει κακόν. ΕἸοΥ. ΟΠ τι βείαπιβ : 916 
Τιαἰλη] ἐμαεργίμε ἀθθόγο. -- 

4ά, κνωδαλον. κυρίως ἐπὶ τοῦ 
ϑαλαττίου ϑηρίου. (9) εἴρηται δὲ 
καὶ ἐπὶ τοῦ χερσαίου κνώδαλον, 
παρὰ τὸ πυσὶν ἁλίσκεσϑαι. Εα- 
βίαι ἢ, ἂρ, Βίβθίιμπ : χνώδαλον, τὸ 
χερσαῖον δϑηρίον, παρὰ τὸ ὑπὸ κυ- 
νῶν ἁλίσκεσθαι. καὶ τὸ θαλάσσιον 
ϑηρίον͵ ὁμωνύμως, παρὰ τὸ ἐν 
ἁλὶ κνώσσειν, τουτέστι βαϑέως ὑ- 
πνώττειν. - δῇ, Βομποίἀοσὶ 1θχ. δε. 
ν. κινώπετον. 

5. ἀπομερμ. μέρμηρα ἡ εἰς 
ὕπνον καταφορὰ περὶ τὴν ἕω. (9) 
λέγεται δὲ μέρμηρα καὶ φροντίς. 
ἐκ δὲ τούτου (ἀπομερμηρίσαι) τὸ 
καϑευδῆσαι" οἱ γὰρ καϑεύδοντες 
ἀποτίϑενται τὰς φροντίδας οἷα. 
8. δἰ μι] ΠΥ Ηθβνοῆ. ἢ. ν, οἱ Επὶ- 
βίδιῃ, δὰ Ηοῃι. μ. 821. 1. 85.) 4105 
Ἰδιάανῖὶ ΒΥ, 

6. ἰϊα Βαν. νιρο σὺ δ᾽ οὖν 

[9 
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κατὰ ταῖν κόραιν ἤδη τι καταχεῖται γλυκύ. 
3 τ, ἘΞ ᾿ ᾿ “Ἃ β0 ΠΑΡ Ε 

Ξ 4. ἀλλ΄ ἢ παραφρονεῖς ἕτεον, ἡ κορυβαντιᾷς; 
᾿ 9 

ΣΩ. οὔκ, ἀλλ᾽ ὕπνος μ᾽ ἔχει τις ἐκ ΣΙαβαζίου. 

2 , 9 ᾿ 

ἐδόχουν, ἄετον, 

ΥἹΠ1, ΤΠΡΥΪΠι5 ΑΒΘ ΪΘ 1], ἀϊοί πηι 

10,34. τὸν αὐτὸν ἄρ᾽ ἐμοὶ βουκολεῖς Σαβάξιον" 
κἀμοὶ γὰρ ἀρτίως τίς ἐπεστρατεύσατο, 
ΜΜῆδύς τις, ἐπὶ τὰ βλέφαρα νυσταχτὴς ὕπνος" 
καὶ δῆτ᾽ ὄναρ ϑαυμαστὸν εἶδον ἀρτίως. 

ΣΩ. κἄγωγ᾽ ἀληϑῶς οἷον οὐδεπώποτε. 
15 ἀτὰρ σὺ λέξον πρύτερος. 
ΜΞ. 

καταπτόμενον ἐς τὴν ἀγορὰν μέγαν πάνυ, 
ἀναρπάσαντα τοῖς ὄνυξιν ἀσπίδα 

σαρ. να, ΜΙδί. 81. 80. δι θϑ᾽δὲ 
οἷ: παρα. -- ἐπεὶ ἤμελλε μα- δ8ᾳ Ρ]αΐ, 
στίξεσϑαι: ἐὰν κοιμηθῇ. -- 

7. ἤδη τι. Βιεν, ὕπνιον τι: ατιαδ 
εϑὶ ΤηοΥρυ θα Ὁ. 1 ΒΕ ΦΙΘΩΕΒ 15 
Βα] Θοἴβ, 

8, ἴτὰ ΒΥ. ἱπ δηποῖ. νυϊσοὸ ἀλλ᾽ 
ἢ -Ὁ κορυβαντιᾷς. Ἀνλο σ6 10.0.1). 86 
μαίνῃ. παρόσον οὗτοι οἱ δαίμονες 
μανίας καὶ ἐκϑειασμοῦ (ἕοτι. ἐν- 
ϑεασμοῦ) εἰσιν ἐμποιητικοί. --- κο- 
ρυβαντιὼν οϑῇ. Οὐγγὦ αγιέμγι τπογὰ 

7ώτοτε. {πουηΐ δαΐθηη ΟΥ̓ Ρδηῖ65, 
4αϊ οἰἴαπὶ (Οἰιγοῖθθ Ἀρρϑ᾽ ϑη τα, 
ΟΥΡ Ια βδοοσάοίθβ, 4ε ΜΠΙΒὰΣ Α- 
ῬΟΙ]]οά. 1, 8., Ἠ1οα, 515. 5, 49., 
ϑίσαρο 10, 9. εἴο. οἵ. δἰ} Ἐπτί- 
ῬΙα 15 ΒΆΘΟΝ. 99. 564. τά θη Ητρ- 
Ῥοϊγίο; 127. σύ τἄρ᾽ ἔνϑεος, [ἡ 
κούρα, Εἴτ᾽ ἐκ Πανὸς. εἴθ᾽ Ἑκά- 
τας: ἢ σεμνῶν Κορυβάντων Φοι- 
τᾷς καὶ ματρὸς «ὁρείας. 
“9, 56, πρὸς τὸ κορυβὰν- 

τιᾷς ἐπήγαγε τὸ Σαβαζίου. 
ἐκεῖνος δὲ ἐπὶ τοῦ (τῷ) περιφρο- 
νεῖν συμβουλεύει καὶ ἀποκοιμηϑῆ- 
ναι. Σαβαζιον δὲ τὸν «]ιόνυσον 
οἱ Θρᾷκες καλοῦσι » καὶ Σαβοὺς 
τοὺς ἱεροὺς αὐτῶν (αὐτοῦ). παίξει 
δὲ. ὠσεὶ ἔλεγε, βάρβαρός τις καὶ 
σπηληρὸς ὕπνος (Μῆδός τις). 
βουκολεῖς δὲ τρέφεις. ὃ. οἴ. Αν. 
873., Γγ5. 888., ἤεϑβυς. ν. Σαβά- 
ἜΡΝ ααοα σορπομῖθη ΒΘΟΟἢ], ὕο 55. 
ῬΉΘΟ]. 5611]. 9, 14.) δὲ Μγίμίοος, 
ἱπρυ  πιῖβ Οτϑαζεσαπη. δὲ πιοΥθ 1η- 
ΘΌΘΠΟΙ ἴῃ [ηὶδ οὐ ἐθπιρ]ῖς ἀ6ο- 

407. οἵ. Ἰμξουῖαβ. 199. 
βουπολεῖς, ϑεραπεύεις, περιέ- 
πεις, πὖ Ἰηϊογρυθίδειστ ὅοΠο]. Α6- 
ΞΟὮΎ11, πιοηθηΐθ ΒΘ. οἵ. ΒΊοπι- 
ΠΕ, δὰ Αββομυ!. Αρ. 602. ο]οβ- 
ΒΑΥΊΟ- 

11. ἀρτίως τις. σογξαξϊπι Υἱσὶ 
ἀοοὶ! ἀεῖθηξ ΡΥΟΠπΟΠΊθη, Π66 5806 
«αἰδαιαπι 1ἃ ἀδϑιάθγαυθε, 81 8065- 
βδοῖ, οὶ ῬΥϑθβούζηι βααπθηΐθ ν, 
Ἰοσϑίιν Πῆηδός τις, Ξ6α 1΄6πὶ σαΥ 
ΒΡ ]ΐίοπα πιᾶπὰ 4 ἸΕΠΠὶ Τα στῦ, 
νἱχ ἀἴσαβ, {πΆΥ6 πι8}1Π| δπιθη Δαν 
ΨΥ ΟΟΘΘΠ, ΡοῦΤας. {8ηὶ ΘΧΡΙΠΡΊ, τῷ 
βου ραίαν ἀρτίως τὲ, 4ἀποα μαι 
1ηθΊθραηθ: ν]θ Με. ου. δυ. ὃ. 
487, 5. ππαραιδηι ΤΟΥΤῚ ΡΌ5568 νὶ- 
ἀδίαῦ να] σαῖα βουϊρίιχα, {παᾶ6 ἀ6- 
ἔδθηβούεβ Ὀυδοίθυ 8105. Ὡδοία δϑῖ 
Ἡδουδησια δ ϑορῇ. ΤΎΒΟΗ. 
940. (895.) οὐ ΠοΙϑισίππι 1 αἴΑΥ 8. 
Ζθη. 8. 1817. ἴο]. 994. Ρ. 404: --- 
ἐπεστρ. ἢξρσιταῖθ, πῇ, 
Β6., 8Ρ. Ευτρ. Μαᾶ. 1199,, ΗΙρρ. 
505. 3 

19. Μῆ δός τις. ὡς Τῆδός τις; 
ΘἸΠρ51 ἔγθαιιθπῖθ ἂρ. Βτιπσ ποὸ- 
ΞΊΧΆΠ : νοἰμὲ φάμδ. δδὼ Ῥοχϑᾶ- 
ΘΩ͂: πρὸς τὸ Σαβάξιος εἶπε καὶ 
οὗτος τὸ Μηδ ο ς. (2) ἢ ἀντὶ τοῦ 
ἐχϑρὸς, ἐπεὶ καὶ ἐστρασεύ σατο 
(510) εἶπε᾽ πολέμιοι γὰρ “Ἕλλησιν 
οὔτοι. 

15. ναϊσο αἰετὸν καταπτάμενον- 
Ατὐεϊοὰβ. ξουπιὰ5 τθροβαΐ, ΒΓ, 

πο ηΘηθ. 
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᾿ - 7 ᾿ Ἴ ᾿ ᾽ ᾿ 
φέρειν ἐπίχαλκον ἀνεχὰς ἐς τὸν οὐρανὸν, 
κἄπειτα ταύτην ἀποβαλεῖν, Κλεώνυμον. 

συ ΣΙ. οὐδὲν ἄρα γρίφου διαφέρει Κλεώνυμος. 
Πῶς δὴ, προσερεῖ τις τοῖσι συμπόταις λέγων, 

ὅτι ταὐτὸν ἐν γῇ τ᾽ ἀπέβαλεν κἀν οὐρανῷ 
κἂαν τῇ ϑαλάττῃ ϑηρίον τὴν ἀσπίδα; 
οἴμοι, τί δῆτά μοι κακὸν γενήσεται, 
ἰδόντι τοιοῦτ᾽ ἐνύπνιον; 

μὴ φροντίσῃς " 

οὐδὲν γὰρ ἔσται δεινὸν, οὐ μὰ τοὺς ϑεούς. 
δεινόν γέ που ᾽στ᾽ ἄνϑρωπος ἀποβαλὼν ὅπλα. 
ἀτὰρ σὺ τὸ σὸν αὖ λέξον. 

ἀλλ᾽ ἐστὶν μέγα" 
περὶ τῆς πόλεως γάρ ἐστι τοῦ σκάφους ὅλου. 

, λέγε νυν ἀνύσας τι τὴν τρόπιν τοῦ πράγματος. 
ἔδοξέ μοι περὶ πρῶτον ὕπνον ἐν τῇ Πνυκὶ 
ἐκκλησιάξειν πρόβατα συγκαϑήμενα, 

18. --- ἠνεκὰς, ἀνὼ ἑκὲς, ρ»το- 
οα!. 

19. Κλεώνυμον. ὅτι μετὰ 
τῶν ἄλλων, ὧν. κωμῳδεῖται, καὶ 
δειλὸς καὶ δίψασπις. νἱᾶ, 1ηᾶοχ 
Πος ἩΟΤΏΪΠ6. Κλεώνυμον. 
1πῖ6}1, ὄντα 5Ξεῖι γενόμενον. ἐγαγι5-- 
“Ζοτπιάξιπε ἐπὶ Οἰδοπγτπαπι. νἼΥΡα]ἃ 
ἱπιθυριιηχὶ Ροϑῖ ΠοῸ ὨΟΤΊΘΙ. 5᾽πηϊσ 
Ποῖ 49.: ἄνθρωπος ἦν" εἶτ᾽ ἐγέ- 
νετ᾽ ἐξαίφνης κόραξ. 

20. γρίφου. ἀντὶ τοῦ παροι- 
φψίου ζητήματος. -- 85. 

21. πῶς δή, πῶς γίνεται, πὸ ΒΥ. 
τοῖσι συμπ. 

ἐν γὰρ τοῖβ συμποσίοις προεβάλ- 
λοντὸ οἱ γρῖφοι πρὸς λύσιν. 

22. ἴϊὰ Πᾶν. Πιπα, 411 ΑἸΠΓοΥ, 
5,: πο ἔστιν ὁ λόγος οὕτως" τί τὸ 
αὐτὸ ϑηρίον ἐν παντὶ τόπῳ δυστυ- 
χεῖ τὰ πολεμικὰ, καὶ ἐν γῇ». καὶ ἐν 
ναυμαχίᾳ. ϑηρίον ὃὲ ὁ ἀετὸς παν- 
ταχοῦ περιϊπτάμενος , οὖ παραβάλ- 
λει τὸν Κλεώνυμον. -- οὐκ ἀπει- 
κότως θηρίον αὐτὸν εἶπεν, ἐπεὶ 
μακρὸς καὶ ἄῤῥυθμος ὁ Κλεώνυ- 
μος. (7) σείθγιιηι 1πηϊταΐγ ξΟΥ Δ πὶ 
Ἰδραηι, Ῥυαθβουιΐπιη 1]}1115.,. αιιϑτα 
ΜΜΘβαγθηβίιπι σαιιδα [11 ῬΘΥΪΟ]65: 

ἂθ χὰ 1658 Οομπηίοις Ασμάση. 497, 
ἐτίθει νόμους ὥσπερ σκολιὰ γε- 
γραμμένους, Ὡς. χρὴ Πεγαρέας μή- 
τε γῇ» μήτ᾽ ἐν ἀγορᾷ, Μήτ' ἐν ϑα- 
λάττῃ;, μήτ᾽ ἐν ἠπείρῳ μένειν : υἱὶ 
γνἱα, δηῃημποῦ. 

925. Βεμῖ1]. δὲ Ἐ]η15], δα Αὐπάσῃ. 
Ῥ. 79. |Ργ1 τοιοῦτον, ῥγᾶνο τϊ- 
ΤΊΕΥΟ. 

29. ἀεὶ οἱ ποιηταὶ τὰς πόλεις 
πλοίοις παραβάλλουσι. καὶ Σοφο- 
μκλῆς. 5, νἱ66, πιομθπίθ Β6.» 
ϑ0Ρῇ. Ὀδὰᾶ. Β. 20... ᾿Απττον 4175: 
5664. οἱ οἵ. Ηογαὶ. δα. 1, 14. 

80. τὸ ἀνύσας ᾿Δετικοὶ δασύ- 
ψουσι. (παι εαηὴθ ἀνύσας α15ρ11-- 
σογοὲ 1η Οοπιῖοο: νἱᾶ, ἤθη. δᾶ 
ϑόρΆ, ΕἸ, 1449. ἀ6 τβιῖ Πιι)ιι5 Ρατ- 
ἐἰοΙρῖῖ, συλ ΡΥῸ δάνθυρίο Ἰηξου- 
τὰ, γ᾽ 6 ῬΙαΙ, 845., Ῥας. 275. οἷο. 
5.: - τρόπιν δὲ ὡσανεὶ ἔλεγε 
τὴν ῥίξαν, ἐπεὶ τῶν δρυόχων ἡ 
τρόπις ἵσταται πρῶτον. Β6.: Ῥογ- 
δἴαὶ ἴῃ τπεΐαρθοσα ἀ6 Ὥδνθ. --- 

82. 5δε4ᾳ4ᾳ. ἐκπκλησ. εἰς ἐχηλη- 
σίαν συνάγειν. πρύβατα͵ δὲ τους 
᾿ϑηναίους φησὶ; διαβάλλων τὸ 
προβατῶδες αὐτῶν. -- φάλαινα 
δὲ ϑηρίον ϑαλάττιον. (Ὀδ]αθ 18) 
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βαχτηρίας ἔχοντα καὶ τριβώνια" 
κἄπειτα τούτοις τοῖς προβάτοισί μοὐδόκει 

8ὅ δημηγορεῖν φάλαινα πανδοκεύτρια, 
ἔχουσα φωνὴν ἐμπεπρημένης ὑός. 

3,4. αἰβοῖ... 

ΟΣ τί ἐστι; 

,34. παῦε, παῦε, μὴ λέγε" 
θξει κάκιστον τοὐνύπνιον βύρσης σαπρᾶς. 

Σὰ. εἶθ᾽ ἡ μιαρὰ φάλαιν᾽, ἔχουσα τρυτάνην, 
40 ἵστη βύειον δημόν. 

,ΜΞ324. οἴμοι δείλαιος, 
τὸν δῆμον ἡμῶν βούλεται διϊστάναι ' 

ΣΏΩ. ἐδόκει δέ μοι Θέωρος αὐτῆς πλησίον 
χαμαὶ καϑῆσϑαι, τὴν κεραλὴν κόρακος ἔχων. 
εἶτ᾽ ᾿Δλκιβιάδης εἶπε πρός με τραυλίσας" 

4 ὋὉλᾷς; Θέωλος τὴν κεφαλὴν κόλακος ἔχει. 
,ΜΞ4. ὀρϑῶς γε τοῦτ᾽ ᾿4λκιβιάδης ἐτραύλισεν. 
ΣΙ. οὔκουν ἐκεῖν᾽ ἀλλόκοτον, ὁ Θέωρος κόραξ 

γιγνόμενος; 

ποθι οοὐΐ, 46 4ιοὸ Ατὐἱβῖοι. Η. Α. 
» ὅ. δὲ Δ]10ῖς δαίαετια τηγϑέ θέμε 
ἀρ πανδοπεύτρια δὲ ἡ πάν- 
τὰ δεχομένη καὶ κπαταπίνουσα. ἢ 
πάντα ἐπιτηροῦσα. κωμῳδεῖ δὲ 
πανταχοῦ τὸν Κλέωνα, σκώπτων 
ὡς ἅρπαγα καὶ πολλὰς μηχανὰς 
ἐπινοοῦντα εἰς τὸ κερδαίνειν. ἐμ- 
πεπρησμένης δὲ ἀντὶ τοῦ ἐμ- 
πεφυσημένης. καὶ παχείας " πρῆσαι 
γὰρ τὸ φυσῆσαι. ἔνϑεν καὶ πρη- 
στήρ. καὶ “Ὁμηρος᾽ εὔπρηστον 
ἀδτμὴν ἐξανιεῖσαι. --ς 

88. ὅτε βυρσοπώλης ὁ Κλέων. 
51. νΝἱοῖου. ἀθ. ΟἸθομβ οἵ. ἴδῃ, 
59.  ΕΒΟΣ 47: ἘΠῸν 

39, τρῦυτ. ξυγὸν ἢ) σταϑμόν. 61]. 
ψιοίοΥ. 

41. πρὸς τὸν δῆμον (δημ ὃν) 
καὶ τὸ ἵστη τὸ διϊστάναι ἐπή-- 
νεγπεν, ἀντὶ τοῦ ΟΣ παρὰ 
τοὺς τόνους δὲ ἔπαιξε, μίξας πρὸς 
τὰ σημαινόμενα. ἄλλως τε καὶ ἀφ᾽ 
ἱστορίας τοῦτό φασι (φησι) " καὶ 
γὰρ πρὸ δύο ἐτῶν τῆς διδασκα- 
λίας τούτου τοῦ δράματος, -1αἀκε- 

δαιμονίων περὶ εἰρήνης πρεσβευ- 
σαμένων, ὁ Κλέων ἀπήλασε τοὺς 
πρέσβεις. 

42. Θέωρος. 58 61165 χυΐϊάδηι 
ΟἸΘομς. 8. οὗτος ὡς κόλαξ κωμ- 
φδεῖται. καὶ ὡς ἅρπαγα αὐτὸν 
σκώπτων ἐπήνεγκε τὸ κόρακος 
κεφαλὴν ἔχει: ὁ αὐτὸς δὲ πο- 
νηρὸς καὶ μοιχὸς κωμῳ δεῖται. 12-- 
ἔγα 403. ὦ πόλι καὶ Θεώρου ϑεοσ- 
εχϑρία, Κεῖ τις ἄλλος προέστηκεν 
ἡμῶν κόλαξ. 4ὸο ἸΙοσο ΕἸοτθηβ 
ΤΑΝΕ δ74.. 1189... 1198.,. ἄς: 
16 ΠΟ θου Ἔσα. 608. 

44, ἀθ ΑἸἹοΙθ δα] ΡΑ]Ρυτθ νἱά, 
Ῥ]υΐ. 1ῃ ὁ]ι15 να. σᾶρ. ἴ. Ἀᾶ 
ά, οἱ 62. 5661. οα. ΒΑΝι, ἘΠΕΡΣ 

47. ἀλλόκοτον. τερατῶδες, ξέ- 
νον, ἄτοπον, ἀλλοφυές. ὁ δὲ λό- 
γος δεινόν ἐστε τοῦτο τὸ ἐνύ- 
πνιον, Θέωρος γινόμενος κόραξ. 8. 

48, γϑοῖϊιις ἔπους. γενόμενος. 
Αἰτθη. 11. Ρ. 507... Ἰδιιάαπῖθ Β6., 
ἘΠῚ 51 Π1116 1Π5ΟἸ ἾΠῚ δοογαιῖς ἀθ 
ΡΙαΐομβ ὨΔΥΓΑΓΟΙΣΣ: δοκεῖν γὰρ ἔφη 
τὸν Πλάτωνα κορώνην γενόμε- 

πα τοὕΗρ’ὔοἷκ τ΄ “φῆ νΝδιοθονςν 
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ἥκιστ᾽, ἀλλ᾽ ἄριστον. 
πῶς; 

ὅπως; 

ἄνθρωπος ἦν᾽ εἶτ᾽ ἐγένετ᾽ ἐξαίφνης κόραξ. 
»ὕ Ἁ - -" [χ 

οὔκουν ἐναργὲς τοῦτο συμβαλεῖν, ὅτι 
ἀρϑεὶς ἀφ᾽ ἡμῶν ἐς Κόρακας οἰχήσεται; 

εἶτ᾽ οὐκ ἐγὼ δοὺς δύ᾽ ὀβολὼ μισϑώσομαι 
οὕτως ὑποχρινόμενον σαφῶς ὀνείρατα; 
φέρε νυν κατείπω τοῖς ϑεαταῖς τὸν λόγον, 
3 ἀν ὦ » 3 δ' ᾿Ὶ - 2 -" 

ὀλίγ᾽ ἄτϑ᾽ ὑπειπὼν πρῶτον αὐτοῖσιν ταδὶ, 
μηδὲν παρ᾽ ἡμῶν προσδοχᾷν λίαν μέγα, 
μηδ᾽ αὖ γέλωτα Μεγαρόϑεν κεκλεμμένον. 
ἡμῖν γὰρ οὐκ ἔστ᾽ οὔτε κάρυ᾽ ἐκ φορμίδος 
δούλω παραῤῥιπτοῦντε τοῖς ϑεωμένοις, 

60 

νον ἐπὶ τὴν κεφαλήν μου ἀναπη- 
δήσαντα τὸ φαλακρόν μου κατα- 
σκαριφᾷν. 

51. ἐς Κόρακας. νἱᾶθ ΡΙαΐ, 
8390., Ῥας, 19. εἴο. 

52. δύ᾽ ὀβολώ, τηϑύοθβ ἴπιπὶ 
ἀϊατηδ. νὰ Ασομ, 60, 159. φωϊασιὲ 
ξοχιάμοαπι ἀμόνι οὐοὐϊδ᾽ δοτητιτογιτε 
δοτι]θοίογεπι ἐαπι Ρθτϑρίομθ χσεδροχι- 

αἰοποπιῦ Χαηιϊῃΐδπηι 586. σοπάιιϊοῖιι- 
Τιϊπὶ 6556 αἷῦ ; Πουίσιιθ ροΐδϑσ, εἵ 
Οουηΐοιις ἀεάοτιε οὕτω σ᾽ ὑποκρι- 
ψόμενον. 

δά. τὸν λόγον, τόπι ἰρδαπι» 
εαὐσαπιθηΐιπι ἔδθ 1186, 

56. ποο πιασηιῖὶ Αἰ αυϊὰ ἃ 56 
Θχρϑοΐαυθ Ἰιρεὺ βροοίαίοτθβθ. Π6Ὸ 
Τυγϑιις ΜΙ οσαυθηβίιστα οοπιοθαΐα α]- 
Θ.Ο5 Ἰοσο5. 50 Ὑ71165., διιΐ Ρ6Υ50- 
185 δαϑᾶθηι, αιΐ)1ι5 78 πὶ δηΐθα δ 
ταοῦίης (οπιϊοὶ. ΒΥ: -τ ο»'άθο 
Αἰεϊοῖβ, πᾶ τυβιΐοα Ἰαϑοῖνία δὰ 
τϊδιιαὶ πιονθηάαγη σΟπιροϑβὶία θύδηΐ 
Ἰυαᾶῖοτα, Μαοραγὶβ δύοθϑϑῖία α166-- 
Ῥδητιτ, 416 Δη 1 7111551Ππ|8 ΟΟΠΊΟΘ - 
αἴα, αἴθ Ὡ] 81] αἰ ογαΐ αιιαπὶ 
ΒΙΠΙΡΙΘΧ σδυπθη, 4ποα Οδοτγιιβ 
οὐαὶ τἰρθίοῖηθ σοποΐηοραῖ, Μίορα- 
ΥὙΘΠ51ιπὶ ᾿ηνθηϊιτα ἔα], ιτιὖῦ ἰοδ5ἴδ8- 
ἴὰγ Αγϊβῖοι, Ῥοδι. οαρ. 8. διὸ καὶ 
ἀντιποιοῦνται τῆς τε τραγῳδίας 

οὔϑ᾽ Ἡρακλῆς τὸ δεῖπνον ἐξαπατώμενος, 

καὶ τῆς κωμῳδίας οἱ 4“ωριεῖς" τῆς 
μὲν κωμῳδίας οἱ Μεγαρεῖς» οἵ τε 
ἐνταῦϑα, καὶ οἱ ἐκ Σικελίας.“ οἵ. 
Αοἤδτη, 694, 

58. ἔστι ργο εἰσὶ ἀϊοίιιπι πρὸς 
τὸ σημαινόμενον , δοϊϊοποπι Πιιο65 
βραυρθπᾶϊὶ ροριιο. νἱ, Μαί. στ. 
δι. ὃ. 802, 2. οἱ ἀ6 χιοχθ 15ἴο 
Οοπηϊοοχιπι ΡΙαξ. 791. 5644.»γ Ῥάς, 
904. 8.: φορμὲὶς κυρίως ἡ ψία- 
ϑος, νῦν δὲ ἡ σπυρίς. ὡς τῶν ἄλ- 
λων ποιητῶν διὰ ψυχρύτητα ποιή- 
σεως δι᾽ ὀβολοῦ καρύων ὑποστεῖ- 
λομένων τὴν κακίαν τοῦ δράμα- 
τος. 

60. --- ποιοῦσι δὲ τὸν Ἡρακλέα 
γελοίου χάριν πεχλημένον εἰς δεῖ- 
πνον, καὶ δυσχεραίνοντα διὰ τὸ 
βραδέως αὐτῷ παρατιϑέναι τὰ ὄψα. 
5. Τὴ τι} 15 ἀγαπιδορι5 ᾿πατπιοθθα- 
τὰν ΗδΥσα]65, βοϊθρϑηΐαιθ ροδῖδθ 
ΘΧ 6]115 πο βϑί πιὰ νούϑοὶ αΐθ σ]βιιηι 
σαρίαγο. (νί46 Άδη, 62., 469., 512.) 
δαπὶ ἀεβουῖοὴῦ ραύιι ἀθοθηῖου Εἰπ- 
χαῖρ. 'π ΑἸοδβιῖαθ. (727. 5644.) 1π 
ῬΥΟν τη 110 ἔα 6] 1 οὰ15. δὲ τηο- 
γὰρ ἱπιραιίθης Ηδθτοι]θβ, οὐ 56Π1- 
ῬΟΥ ΟἸποῖαυ ν᾽ θθαπει ἔϑπλι]ὶ 
σοσπᾶπι Δρροβι ἐγ, Ἡρακλῆς ξενί- 
ζεται. 4ο δἰ αϊξ ποβίου πὶ [γ8, 
928, χε 
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οὐδ᾽ αὖϑις ἀνασελγαινόμενος Εὐριπίδης" 
7ς » ͵ τ 9, - [4 ΄ 

οὐδ, εἰ Κλεῶν γ΄ ἔλαμψε τῆς τύχης χάριν, 
αὖϑις τὸν αὐτὸν ἄνδρα μυττωτεύσομεν. 
ἀλλ᾽ ἔστιν ἡμῖν λογίδιον γνώμην ἔχον, 

0ὅ ὕμῶν μὲν αὐτῶν οὐχὶ δεξιώτερον, 
κωμῳδίας δὲ φορτικῆς σοφώτερον. 
“, Ἁ 6’ τῷ ΄ 2 ἢ 

ἔστιν γὰρ ἡμῖν δεσπότης ἐκεινοσὶ. 
ἄνω καθεύδων, ὁ μέγας ὀὐπὶ τοῦ. τέγους" 

οὗτος φυλάττειν τὸν πατέρ᾽ ἐπέταξε νῶν 
70 ἔνδον καθείρξας, ἵνα ϑυραξε μὴ ᾿ξίῃ. 

νόσον γὰρ ὁ πατὴρ ἀλλόκοτον αὐτοῦ νοσεῖ, 
«ι' 3. :-Ἃ κὺ , 3 35.232 “ἡ , 

ἣν οὐδ᾽ ἂν εἷς γνοίη ποτ, οὐδ΄ ἂν ξυμβάλοι, 
εἰ μὴ πύϑοιϑ᾽ ἡμῶν" ἐπεὶ τοπάζετε. 
᾿Δμυνίας μὲν ὁ Προνάπου φήσ᾽ οὑτοσὶ 

61, ἀνα σελγ. κατακωμῳδούμε- 
νος, ὑβοιξζόμενος. --- φησὶν οὖν, 
οὐ δεύτερον. ταυτολογήσω περὶ αὖὐ- 
τοῦ, ὡς οἱ ἄλλοι. οὐ μόνον δὲ ἐν 
τούτῳ τῷ δράματι, εἰσῆπται οὕτως 
Εὐριπ., ᾿ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ Προαγῶνε 
καὶ ἐν ᾿᾿χαρνεῦσι. 8. 

62. τοῦτό φησιν, ὡς τοῦ Κλέω- 
νος ἀπὸ δυσγενῶν ἐπλάμψαντος, 
ὃν ἐκωμῴδησεν ἐν τοῖς Ἱππεῦσι, 
καϑεὶς κατ᾽ αὐτοῦ τὸ δρᾶμα. καί 
φησιν: (ὅτι) οὐ πάλιν αὐτὸν πωμ- 
ῳδήσει ἑτέραν κωμῳδίαν ποιού- 
μενος. μυττωτεύσομεν δὲ ἀντὶ 
τοῦ συντρίψομεν, δριμύσομεν, ἐχ- 
πικρανοῦμεν, μετήνεκται δὲ ἀπὸ 
τῶν σκορόδων. μυττωτὸν γάρ ἐστι 
κυρίως τὸ ἐκ σκορόδων καὶ τυροῦ 
καὶ ὄξους τρίμμα εἴα. 85. οἵ, ἀθ 
πος νοσδθι]ο Ρδς, 946. 56 αιι. Εἶχα, 
167.: Ἰαιιάδηΐθ Βε.; κατακνησϑείην 
ἐν μυττωτῷ μετὰ τυροῦ. 

68. ὁ μέγας. οὐ τῇ ἡλικίᾳ, 
ἀλλὰ τῇ͵ ἐξουσίᾳ καὶ τῇ σεμνότητι. 
τὸ δὲ ἄνω δεικτικῶς φησιν ἐπὶ 
ὑπερῴου. δρᾶται γὰρ ὁ Βδελυκλέων 
ἐπὶ ὑπερῴου καϑήμενος. 5. οτος: 

ἔστιν γὰρ ἡμῖν δεσπότης ὁ μέγας 
ἐκεινοσὶ ὀὐπὶ τοῦ τέγους, ἄνω καϑ- 
εὐδων. 
1. ἀλλόκοτον. ξένην καὶ παρ- 

ηλλαγμένην αὐτῷ, παρόσον ὁ μὲν 
φιλόδικος, ὁ δὲ τοῦτο βδελυττόμε- 
νος. ὃ. 

74. ὧδε μὲν ὡς φιλόκυβος ὃ ᾽4- 
μυνίας κωμῳδεῖται" ἐν δὲ ΖΣερίφοις 
(γδῦῖηι οομιοοαία. Πὑπά. νγδίτος 
ἀπε ᾿πτουργοίαϊαν ΕἸ, ΟΠγῖβῖ. να 8 
ΘΟΒΏΘΙΔΘΥΣ 16Χ. ΚΎ. ν, σέρφος.) ὡς 
ἀλαξὼν, καὶ συκοφάντης, καὶ κό- 
λαξ. 85. Αμλγπῖδθ ἩλΘμΆ ΗΕ οἰΐδηι 
δον 51. 1 (9..ς καὶ οὗτος τῶν 
πὲρ ἵππους. πταισάντων" μέμνη- 

ται δὲ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς Σφηξί. 
(Ξθαιιθη ϊα ἢπο Ρουείπουθ νἱ θην 
Ῥοΐτι5. απιαπὶ δα ΝΊΒΡ65, αιιαθ θα 
δύο πομΐθ Αππϊηΐα, 564 ἰβάσομο, 8- 
οἴδθ βδιηΐ.) νῦν δὲ οὐκ ἐκείνου χαϑ- 
αἀπτόμενος μνημονεύει αὐτοῦ. ἀλ- 
λὰ τὸν ἄρχοντα διασύρειν βουλό- 
μενος τῇ ἐκείνου προσηγορίᾳ ἐχρή- 
σατο. τότε γὰρ ἦρχεν ᾿Δμινίας (4- 
μεινίας. νἱα, Ηθτπι. δα μος 508ο- 
1ἴοπ.) “Προνάπου παῖς. ἐκεῖνον οὖν 
ἐπισκῶψαι ϑελήσας παρέτρεψε τὸ , 
(τὸ εἰ) εἰς τὸ ιν, καὶ παρεγραμμά- 
τισὲ γελοίως" ἐπεὶ παρὰ τοῖς ᾿4ϑη- 
ναίοις ὃ νόμος φανερῶς ἐκώλυε 
τὸν ἄρχοντα κωμῳδεῖν. αιιοᾶϑὶ πος. 
γνεύπηχ δϑβῖς Ρτγοπαρὶ αι 6 πο--ὸ 
ΠΊΘη 1 πππἴ8 556 ΑΥὙΪΘΙΟΡ πεῖ π6- 

6556 65ἴ, π6 ΡΟΘη85 ἀατοὶ, ββᾶ 

501115, αἰεὶ 4110 Υ, 6] 15 Ἰθοὶς πιθπιῖ-- 
ὩΠῚ 8... τι ἰδθιθ Ἰαΐϑηι ξιιῖ556, 
Πιδιια ᾿ϊέχαθεβ ΤῊ ΠΕΟΥ, -- Βαν. 
Προνάπους. --- 46 Απιγηΐα, αιιΐδ- 
4115 ζαϊι, ΟΣ, οἰίδηι 451., 1995. 

ρῆμα»... 
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75 εἶναι φιλόκυβον αὐτόν" ἀλλ᾽ οὐδὲν λέγει. 
ΣΏΩ. μὰ 4 

-} 7 ἜΝ 4 ς - Α ’ Γ, 

ἀλλ᾽ ἀφ᾽ αὐτοῦ τὴν νόσον τεκμαίρεται. 

Ξ4. οὔκ, ἀλλὰ φιλο μέν ἐστιν ἀρχὴ τοῦ κακοῦ. 
ὁδὶ δέ φησι Σωσίας πρὸς Ζ;ερκύλον, 
εἶναι φιλοπύτην αὐτόν. 

ΣΩ. οὐδαμῶς γ᾽, ἐπεὶ 
80 αὕτη γε χρηστῶν ἐστὶν ἀνδρῶν ἡ νόσος. 

(3.4. Νικόστρατος δ᾽ αὖ φησιν, ὁ Σκαμβωνίδης, 
εἶναι φιλοϑύτην αὐτὸν, ἢ φιλόξενον. 

ΣΩ. μὰ τὸν κύν᾽, ὦ Νικόστρατ᾽, οὐ φιλόξενος, 
ἐπεὶ καταπύγων ἐστὶν ὃ γε Φιλόξενος. 

85,3.4. ἄλλως φλυαρεῖτ᾽ " 
3 Α 2ω ’ 

ου γὰρ ἐἑξευρησεέτε. 

εἰ δὴ ᾿πιϑυμεῖτ᾽ εἰδέναι, σιγᾶτε νῦν 
φράσω γὰρ ἤδη τὴν νόσον τοῦ δεσπότου. 
φιληλιαστής ἐστιν ὡς οὐδεὶς ἀνὴρ; 

77. οὔκ, πιοτι7) ποτὶ ἰοΐα ΥΘ ΘΥ- 
γαῖ. 8.: ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν ἀρχὴν 
τοῦ ὀνόματός φησι τοῦ κα- 
ποῦ. τὸ φιλο δὲ εἶπε, παρόσον 
Φιλοκλέων ἐκαλεῖτο. πεποιημένον δὲ 
τοῦτο παρὰ τὸ φιλεῖν τὰς Κλέωνος 
πράξεις. φιλόδικος ὃξ οὗτος (ῬΗ1- 
Ἰοοἶθο) καὶ συκοφάντης. 8. 51111115 
Ἰοσῖ5 δϑὲ δρ. Ρ]διίιμι ΤΎϊη., 881. 

78. Σωσίας. τιπτῖς 6 βρθοϊαΐος 
τ)ιι5. 8.: “ερκύλ ον. οὗτος (η- 
161], κωμφδεῖται) οἷς χάπηλος ἢ 
μεϑυστὴς (), πρὸς ὃν Σωσίας τις 
διαλέγεται. ἄλλως. ὁ Δερκύλος κω- 
μιπὸς ὑποκριτής. δύο δέ εἶσι Σω- 
σίαι; ὁ μὲν Πυϑίδος, ὁ δὲ Πᾷαρμε- 
νίωνος. ΒΥ: ,.υΑ1} ϑοβία,Κ ἱπαιῦ, 
»» ἸΟΠΊΘη Οδὲ 56Υν 116, Π66 ΟΥ̓ΘαΟ 
ΑἸμοπΐβ Ἰοοιη ζιιΐθθθ δϑύνὶ5 ἴῃ 
1Ἀθαῖγο. Ἰθροη απ η 1ἴα τι Θ6Π860: 
ὁδὶ δέ φησι, Σωσία, πρὸς 421." 
ΘΧΙ Εν θυῖπι ΡΟὐΐι5, Π6 Πιιπο 
φαϊάθπη νεῦῸ πομηιΐηθ Θρρβ]]αυῖ, 
4πὶ ζογίβββθ οἱ ἴρβθ πιδριβίγαίιιβ 
[ὰ1Ὲ δὲ Ῥοίου 1106 .8115: ΖΔ Π10Β- 
Υ6 ΠῚ δηλ νο]αῦ δα βϑοῦνος ἀεδίσι- 
βοῦς Οοηῃλῖοιιε, 

80. ὡς μεϑυστὴς ὃ οἰκέτης ἐπαι- 
νεῖ τὴν μέϑην. 8. 

81. ὁ Σκαμβ. ἀπὸ δήμου τῆς 
“Λεοντίδος φυλῆς, 8. νἱά, Μέφατγ5. 
46 Ρορ. Αιΐ, ἴηὴ Σχαμβωνίδαι, Βτ. 

ΣιοΥϊς μἰσ φιλοϑύτης. οἴ, 76. 
82. φιλοϑῦταί εἶσιν οἱ δεισιδαί- 

μονες, καὶ ϑύουσιν ἀεὶ τοῖς ϑεοῖς, 
νομίζοντες ἐκ τούτου ἀβλαβεῖς ἐ ἔσε- 
σϑαι. ἢ φιλόξενον. ὁ μὲν πρὸς 
τὸν ἀγαϑὺν͵ τρόπον εἶπε τὸ φι- 
λόξενον, ὁ δὲ ὡς κύριον ἥρπασε. 
καὶ γὰρ ὃ Φιλόξενος ἐκωμῳδεῖτο 
εἷς πόρνος. Εὔπολις 1Πλεσιν" 
ἔστι δέ τις ϑήλεια Φιλόξε- 
νος ἐκ “ιομείων. καὶ Φρύνι- 
χος Σατύροις. 

838. μὰ τὸν κύν᾽, οὕτως διὰ 
δεισιδαιμονίαν ὥὦμννον. ἢ τάγα μι- 
μεῖται: τοὺς φιλοσόφους εἰς κύνα 
καὶ χῆνα ὀμνύοντας. 8. Ῥοΐβοῃ. 
ἂΡ. ΠΟΡΥ, : .γ)ϑοοταΐθπι ΡΟ ϑ ΣΙ στ, 
τῷ ΒΡ ητ Θ0Π0].“6 Β6.: --- Νο- 
τὰ πῇ 65. ϑοσγαΐθημ [ἴα ΠΠΥ8Υ6 50- 

1|ππ|. Ἀτποη. 9.. Ρ. 570. μιμού- 
μενος τὸν κατὰ τῆς κυνὸς ὅρκον 
Σωκράτους. ῬΘΥ Ἰοσιηϊ 6 βοθπᾶ 
ΔΡΡΘΙ]αΐαν 1116 ΝΝΙ σοβτγαῖι5.), Π]ΟΥΘ 
Πυ]115 ποϑίσὶ δὲ (ΘΙ  ΘΟΥΠΊ. 

85. ἄλλως φλ. ἀντὶ τοῦ “μάτην 
φλυαρεῖτε. εἴρηται δὲ ἀπὸ μετα- 
φορᾶς τῶν λεβήτων. ἀπὸ τοῦ φλύ- 
διν, ὅ ἐστι. καχλάξειν ; καὶ ἐκ τού-- 
Ζου τὸν ἀφρὸν ἀποβάλλειν. καὶ 
Ὅμηρος (1]. φ᾿; 861.» ἀνὰ δ᾽ ἔ- 
φῖυε καλὰ δέεϑρα. 8. 

88, φεληλ. ἀντὶ τοῦ φιλόδικος, 
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ἈΠ ΄ - ΄ , ͵ 
ἐρᾷ τε τουτου τοῦ δικάζειν, καὶ στένει, 

ἣν μὴ ᾿πὶ τοῦ πρώτου καϑίξηται ξύλου. 
“ δ᾽ ὔ,»" - , γον Ω 
ὕπνου ὃ΄ ὑρᾷ τῆς νυκτὸς οὐδὲ πασπαλην" 

3 3 

ἣν δ᾽ οὐν καταμύσῃ κἂν ἄχνην, ὅμως ἐκεῖ 
- ’ 

ὁ νοῦς πέτεται τὴν νύκτα περὶ τὴν κλεψύδραν. 
εὐναὶ “ἡ ᾿ πολύ ου Σ 3. 2} ᾿ " 
ὑπὸ τοῦ δὲ τὴν ψῆφόν γ᾽ ἔχειν εἰωϑέναι 

᾿Ὶ - [ - , 3 ’ 

τοὺς τρεῖς ξυνέχων τῶν δαχτύλων ἀνίσταται, 
ὥσπερ λιβανωτὸν ἐπιτιϑεὶς νουμηνίᾳ. 
καὶ νὴ 41 ἣν ἴδῃ γέ που γεγραμμένον 
υἱὸν Πυριλάμπους ἐν ϑύρᾳ ΖΦ ῆμον καλὸν, 

1838 

ο0 

οὔ 

ἰὼν 

100 τὸν 
ὑψ᾽ 

παρέγραψε πλησίον Κημὸς καλός. 
ἀλεχτρυόνα δ᾽, ὃς ἢ δ᾽ ἐφ᾽ ἑσπέρας, ἔφη 
ἐξεγείρειν αὐτὸν ἀναπεπεισμένον, 

παρὰ τῶν ὑπευϑύνων ἔχοντα χρήματα. 

ἀπὸ τοῦ μεγίστου ,»δικαστηρίου τῆς 
Ἡλιαίας; ὅπερ οὕτω καλεῖται ἀπὸ 
τοῦ ἐν αἰϑρίᾳ δημηγορεῖν εἴα, 8. 
να. Ο. 6. ὅδ. Κόρκη ΠΡΟΥ σοῦπι, 
6 Ἰορσσ. οὐ )ιάϊοο. ΟΥ. Ρ. 627. 5644.» 
δὲ 45 ἰαιάϑὲ., 1ῃρτῖπιϊα Ηδγρο- 
ογδαῖ, ν. Ἡλιαία. 

90. ξύλου. ὃ ἡμεῖς βάϑρον. --- 
5., σο]αῖο Αοἢ. 95. 

91. οὐδὲ πασπ. ἀντὶ τοῦ οὐδὲ 
βοαχύ. --- 85. Ἰάριη εβὶ παιπαλη: 
νὰ, Ηδεγοῖι.,, αιιθπὶ Ἰδιιά αν Β6. 
ΕἸ. Ομ χῖβι. ; τον, Οποα δαπΐοπι ἴῃ 
ξαντΐπα θδὲ πασπάλη ; Ποο ἴπ βρίςα 
εϑὶ ἄχνη. ἱ. 6. ἄχυρον οἱ τοῦ σί- 
του λεπτὴ καλάμη, 4τιᾶπι εἰΐδια 
ἀϑέρα νοσαηΐ. ΠοτμΘΓιι8 (Π. ἕ, 
499.) ὡς δ᾽ ἄνεμος ἄχνας φορέει." " 
οἵ. βθᾷαιι. νβϑύβιιβ. 

92. ἄχνην. τὸ λεπτομερὲθ τοῦ 
στάχυος. ϑιιπλταῦ οὐδ ΡΥῸ 488- 
νἱβ γΘ Πλ] πιὰ, πὲ πασπάλη οἱ 8- 
114. νἱάθ δὰ ΡΊαΐ. ΤΣ .6. 

93. περὲ τὴν κλ. ἀντὶ τοῦ περὶ 
τὸ δικαστήριον. κλεψύδρα γὰρ ἀγ- 
γεῖον τετρημένον, ἐν ᾧ ὕδωρ ἐβαλ- 
λον καὶ εἴων. ῥεῖν ἄχρι τῆς “ὁπῆς, 
καὶ οὕτως ἔπαυον τὸν ῥήτορα. 
τοῦτο δὲ ἐποίουν διὰ τὸ φλυαρεῖν 
τὸν λέγοντα καὶ ἐμποδίζειν ἄλλοις 
ϑέλουσι λέγειν. ἵνα τὰ σπουδαῖα 
λέξας ἐξέλϑῃ. ϑο, ἐδ Διο τς 659. 
5. τοὺς τρεῖς δυν. τούτοις 

γὺρ κατέχουσε τὰς ψήφους οἱ δὲ- 

κασταὶ; τῷ μεγάλῳ καὶ τῷ λιχανῷ 
"αὶ τῷ μέσῳ. 8, οἵ, 171., 1826. 

96. κατὰ νουμηνίαν γὰρ ἔϑος 
εἶχον λιβανωτοὺς ἐντιϑέναιε τοῖς 
ἀγάλμασι. 8. 

98, 086 ῬυυΠδηιρὶ5 ἔπΠ1Ὸὺ Πδπιο, 
ῬαΙσῆγο δαο]θβοθηΐθ ἃ ται} 15. 8ἃ-- 
γαῖο, νἱα, Μδαγβὶις ΑἴῈ. Τ,θοΐῖ, 4, 
5. -- δὰ πππς Οομηῖοι Ἰοοιῖπι 5Ρ6- 
οἷαὶ Ηβυ Ομ δΙοββα: σίῆμος κα- 
λός. “ἤμος, ὄνομα, κύριον. Πυρι- 
λάμπους υἱὸς ἣν οὗτος, τὴν ὥραν 
πάλλιστος. ἔϑος δὲ ἦν τοῖς «ἐρα- 

σταῖς ἐπιγράφειν πανταχοῦ τὰ τῶν 
παιδικῶν ὀνόματα. 8. 

99: πη μὸς καλεῖται τὸ τοῖς κα- 
δίσκοις ἐπιτιϑέμενον, δὲ οὗ τὰς 
ψήφους καϑίεσαν. ἵνα μὴ ὁλισϑαί- 
νῶσιν. ἔστι δὲ πλέγμα τι διχτυώ- 
δὲς καὶ ἠϑμῶδες, ἄνωϑεν πλατὺ, 
κάτωθεν στενόν. 8. --- Ἐξ κημὸς 
(σαπιι5) 4851 1π πα] α]πιπ., ΡΘΥ 
αοα ἴῃ ἩΥΏ89 Ἱπτην δ θϑη εις 681]- 
οΟἸ]1. 86. : 

102. παρὰ τῶν ὑπ., ἃ τοῖΐξ. 
ΠΟΠΊΡΑΥαμταΓ 51π|}118 ΡΙαστ ΑἹ]. 
8, 4, 10. οὐ 1114 Βδοῖ ἴῃ σοιποθ- 
ἀἷα 7ωος Ῥίαϊάθιγος Πὶ 71 σομροτ ἴα 
ἐέδί6 ἃ δὸπ οοῷ, εἷὁ οοἰδγα. Ρομγ' 
 ανοὶν ἐνοίἠϊέ ρέμα ἑατὰ φιὰ {ογ-- 
αἰπιαῖτο: ΠῚ αἴδοῖε ψυβώπ ρίαϊάθατ, 
αοπὲ ἐαἤαὶτο αἰΐαιε τπαὶ, «{Ἵναϊέ 
σταϊδδέ ἐὰ ρα ἃ οὐ ραμυγα ἀπῖ- 
πιαΐ. 
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εὐθὺς δ᾽ ἀπὸ δορπηστοῦ κέκραγεν ἐμβάδας, 
κἄπειτ᾽ ἐκεῖσ᾽ ἐλθὼν προκαϑεύδει πρῳῷ πάνυ, 

105 ὥσπερ λεπὰς προσεχύμενος τῷ κίονι. 
ὑπὸ δυσκολίας δ᾽ ἅπασι τιμῶν τὴν μακρὰν 
ὥσπερ μέλιττ᾽ ἢ βομβυλιὸς εἰσέρχεται, 
ὑπὸ τοῖς ὄνυξι κηρὸν ἀναπεπλασμένος. 
ψήφων δὲ δείσας μὴ δεηϑείη ποτὲ, 

110 ἵν᾽ 
- ᾽ 2 , , 

τοιαῦτ᾽ ἀλυει νουϑετούυμενος 

ἔχῃ δικάξειν, αἰγιαλὸν ἔνδον τρέφει. 
δ᾽ ἀεὶ 

μᾶλλον δικάξει. τοῦτον οὖν φυλάττομεν 
μοχλοῖσιν ἐνδήσαντες, ὡς ἂν μὴ 'ξίη).. 

108. ἐμβάδας. εἶδος ὑποδήμα- 
τος. διὰ τὸ φιλοδικαστὴς εἶναι οὐ 
καϑεύδει, φησὶν, ἐν τῷ οἴκῳ αὖὐ- 
τοῦ μετὰ τὸ δειπνῆσαι; ἀλλ εὐϑὺς 
ἀναστὰς ἀπὸ τῆς τραπέζης, καὶ 
ξητήσας τὰς ἐμβάδας, καὶ ὑποδη- 
σάμενος, ἀπέρχεται ἐν τῷ δικαστη- 
ρίῳ καὶ καϑεύδει. (πιο ἀπέρχ. ἐν- 
τὸς δικαστηρίου καὶ καϑ'. εἷς οἰΐαπι 
194. ογγαΐιηι θϑὶ.) 8. 

104, 5. προὶ (δῖος, πιὸ ἔθυθ ᾿ἰδυ 
Ατβιοριν.) πάνυ. ἀντὶ τοῦ πρὸ 
τοῦ δέοντος καιροῦ ἀπιὼν ἀπονυ- 
στάξει ἐμπίπτων τῷ κίονι. (ϑορῃ, 
Α]8ο. 108. πρὸς κίον ἑρκείου. στέ- 
γης-. ἴ. 6. τὸν ὑπερείδοντα τὴν ὁ- 
ροφὴν κίονα, τυἱ' ἸητοΥρΥοίδαίιτ Πο- 
θ60Κ., 46 οἢ) λέπας δὲ κογχύ- 
λιόν τι ταῖς πέτραις προσπηγνύμε- 
νον. 8. ΡΙυΐ. 1092. ὥσπερ λεπὰς; 
τῷ μειρακίῳ προσίσχεται. Βγ. 

106. 5.: προείρηται ὑπὲρ τοῦ 
τοὺς δικαστὰς ἐν πινακχίῳ.. ἤτοι 
ἐπὶ σανίδος κηρῷ ἀληλιμμένης, ὃ- 
πότε καταλαμβάνοιέν τινα τῷ τολ- 
μήματι, ἕλκειν μακρὰν γραμμήν" 
ὁπότε ἀπολύοιεν, βραχεῖαν. καὶ 
ἑξῆς (166.): δότε μοι ξέφος 
τάχιστα (510), ἢ πινάκιον τι- 
μητικόν. τοῦτο δὲ ἐποίουν μετὰ 
τὸ ἀποβλέψαι εἰς τὰς ψήφους τὰς 
ἐν τῇ καλπιδι. εἰ γὰρ ἑώρων τὰς 
μελαίνας πλείους, ἐχάραττον τῷ 
ὄνυχι τὴν μακράν: εἰ δὲ τὰς λευ- 
κπας, τὴν βραχεῖαν. --ὸ 

107. βομβ. ζῶον μελίττῃ ὅμοιον" 
καὶ ὅτε (ἴοχί, ἔστε, ργαθίθγεθ,) κη- 

οὖν ποιεῖ. (σοτῖθ δἰ αυΐϊᾷ οχ ἔμποο 
ΠΠογαπλ δὲ πιθὶ]6 σομπηροβίξαπι 1π- 
νϑηϊταῦ πη 66}115. ἀριιπὶ ν]οϊδοθα- 
ΤῈΠΊ, αἰ6Γ Ὑιοϊοἐεἠιμπὶπεοίπ.) 8. 

108. ὑποπεπλασμένος. (5ἰς 
εὖ ἢν.) πεπληρωμένος τοὺς ὄνυ- 

χας κηροῦ ὑπὸ τῶν ἀπβθγμδεῶν. 
γράφεται ἀναπεπλασμένος. ὃ δ 

110. ὡς ἐπὶ ζώου ἔφη τὸ τρέ- 
φει (Ῥτο ἔχξβι. τπούθ ὙΎΥΔΘΊ ΟΥ̓ ΠῚ, 
ΠΝ ξουίαβθθ παρῳδεῖ (οπιΐοιις.) 
οἷον, ἐγέμισε τὴν οἰκίαν ψήφον: 

111. παρὰ τὰ Εὐριπίδου ἐ ἐκ Σ9ε- 
νεβοίας᾽ τοιαῦτ᾽ ἀλύει" (Δα:- 
ὅταν. : ἑέα ἀθδέμαΐ.) νουϑετούς- 
μενος (δ᾽) ἔρως (Μᾶλλον πιέ- 
ξει). 8. νἱᾶα, ἀδ Β. 1. ἘλιγΙρΙ 5, 
41ιο5 Μπβοταν. Ἰαπιάανῃ, Ρ]α:. Ορρ. 
ΤΩΟΥ͂. Ὁ. 128. οα, ΒΙΘΡΉ. εὐ Οαἴθη. 
Ὧἀθ Ηἱρροοταῖθ δὲ “Ῥ]αϊουιθ 11}. ά, 
οὐι ἈΘΒΟΠΥ πι5 ϑερῖ. δ ΤῊ. 887. 
τοιαῦτ᾽ ἀλύων ταῖς ὑπερπόμποις 
σαγαῖς Βοᾷ, ἢ. 6., ῬΙπίαγομο 1η-- 
ἰογρυϑίθ, 1. 1. ἀρ. ΒοΒ πο ἀθυιπι ἴῃ 
16χ. σύ. ν. ἀλύω, γαυριῶν καὶ χαί-- 
ρων. οἷ. 56}0]. ϑορῃοοΙ 5 δὰ ΕἸ. 
180, 81. ΨΊοίοτ.: ἀλύει" άδημο- 
νῶ, ἀϑυμῶ, ἀπορῶ. σημαίνει δὲ 
ἐνίοτε τὸ ἀλύω καὶ τὸ χαίρω. νὶ- 
ἄἀδιαν ταπιθπ ροίϊι5 ἀλύειν ἢ.]. δὲ 
5 ΠΉ1]1} 5. 6558 δαέαβογθ, ΜΕ] α6- 
δέίμαγο, τπἰ γράαϊαϊν δριιὰ Επισὶρὶ- 
ἄθπι ΜΠ σργαν 5. 

118. ἐνδήσαντες, ἴϑηπιιθηι 
1581} 1111.) 1εγν (οἱ ἃ ἰοτ. ΑἸὰ., Τα- 
πὰ Ῥυΐου, Κ., Βγ, ἐγκλείσαντες, 
4πι86. οδῇ Ἰητογργοίαιίο νΘΥΡῚ [6- 
ΟἸοΥ 8, 
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ὁ γὰρ υἱὸς αὐτοῦ τὴν νόσον βαρέως φέρει" 
115 καὶ πρῶτα μὲν λόγοισι παραμυϑούμενος 

ΑΒΕ δ 8 Ἁ “ ’ 

ἀνεπειῦεν αὐτὸν μὴ φορεῖν τριβώνιον, 

μηδ᾽ ἐξιέναι ϑύραζ᾽ " ὁ δ᾽ οὐχ ἐπείϑετο. 
ΔΓ 655 ΦΆΝ 3 , 2 , Α ΄ 

εἶτ΄ αὐτὸν ἀπέλου καάκαϑαιρε καὶ μάλα 
Α  .Ά3...9 , 5: 

μετὰ ταῦτ᾽ ἐκορυβαντιξ 

ἄξας ἐδίκαζεν εἰς τὸ Καινὸν ἐμπεσών. 120 

Ὃ 2 ᾽ -» 4 

ὁ ὃ᾽ αὐτῷ τυμπάνῳ 

ὅτε δῆτα ταύταις τοῖς τελεταῖς οὐχ ὠφέλει, 
διέπλευσεν εἰς Ἄϊγιναν, εἶτα συλλαβὼν 
νύχτωρ κατέκλινεν αὐτὸν εἰς ᾿Δαχληπιοῦ" 
ὁ δ᾽ ἀνεφάνη χνεφαῖος ἐπὶ τῇ κιγκλίδι. 

Ὁ 

τ - 32 3 Ξν 2. ’ 

ἐντεῦθεν οὔὐκὲετ αὐτὸν ξξεφρείομεν" 

ὁ δ᾽ ἐξεδίδραφκε διά τε τῶν ὑδροῤῥοῶν, 
καὶ τῶν ὀπῶν" ἡμεῖς δ᾽ ὅσ᾽ ἣν τετρημένα, 
ἐνεβύσαμεν δακίοισι κἀπακτώσαμεν. 

116. τριεβ. ὃ οἱ δικασταὶ φο- 
ροῦσιν. ὅ΄σΠο!]. ὙΙοΐοΥ. οὗ, πιοπθηΐθ 
ΒΘ. ᾿πῖτα 1098. 

118. ἀπ. κἀκάϑαιρ 8, Ἰδῃιιδπὶ 
ΔΤ. παι ΠΥ 516 1115. ΠΟΥ Βα ηζιιηι, 

119: ἐκορ. τϑοίθ 1116 π᾿ βοῖο- 
1115: ἀντὶ τοῦ τὰ τῶν Κορυβάντων 
ἐποίει. αὐτῷ μυστήρια ἐπὶ καϑαρ- 
μῷ τῆς μανίας. ῬΙαιο ἅδε Τι6σσ. 7.; 
νΟ], 6. Ρ. 226. 66. ΤΑΠΟΒΉΤ2., ατιθηι 
Ιοσιηι Ἰδπάανῖὶ ΘΟμποί θυ. ἴῃ 16χ. 
δυεῃς τὸς Ῥοβίσχιδμι τὰ τῶν Κο- 
ουβάντων ἰάματα σοπιπηθηηοτανῇ, 
ΟΟΙΡ Υἃ ἢ 5. ΟΠ ΞΔΟΘΥΘΔΟΙ])115 1Π|ς 
Τλαῖγο5. δὲ ππίγοθ5 1πΐδηΐιη: ἧ- 
νίκα γὰρ ἄν που, ἰπχαῖς, βονυλη- 
ἁγῶσι κατακοιμίξειν τὰ δυσυπνοῦν- 
τὰ τῶν παιδίων αἱ μητέρες, οὐχ 
ἡσυχίαν αὐτοῖς προσφέρουσιν, ἀλ- 
λὰ τοὐναντίον “κίνησιν ; ἐν ταῖς 
ἀγκάλαις ἀεὶ σείουσαι" καὶ οὐ σι- 
γὴν, ἀλλά τινα μελωδίαν᾽ καὶ 
ἀτεχνῶς οἷον καταυλοῦσι 
τῶν παιδίων, καϑάπερ αἱ 
τῶν ἐκφρόνων βακχειῶν 
(βάκχων) ἐάσεις, ταύτῃ τῇ 
τῆς κινήσεως ἅμα χορείᾳ 
καὶ μούσῃ χρώμεναι. πος 
Ἰρῖθαιν ποῦ οἰγαῖιια ῬΆΪ]ΟΟΪ6ο, 
Ἰηΐεν Οοτυθαμέιπι οδηξι5. δὲ ὁΠο- 
χΘδ8. ἸΡΘ πα ιι6 ΕΥ̓ΠῚΡ 8Π11Π1; 4ιι88 

Ῥᾶγβ δϑὺ ᾿πβίχιθηὶ ΒΔΟΟΠΪοΪ, 

Τῆϑπι1 ἴθ Π6η5, αἸοί τα δυξιιθ]55ε πὰ 
ἡπα]οῖπη., βθηΐθη ]απιαιθ αἰχ1556, 
-- αὐτῷ τυμπ. ἴπι6}}. σύν. --- 
ΠῚ ΟΟΥΥ Ραμμριις οἔ, 8. 

120. εἰς τὸ Καινόν ἐμπ. τό- 
πος ἐν τῷ δικαστηρίῳ οὕτω λεγό- 
μενος. εἰσὶ δὲ ὃ"; Παράβυστος, 
Καινὸς, Τρίγωνος, “Πέσος. τελού- 
μένος οὖν, φησὶ, τὰ μυστήρια. τῶν 
Κορυβάντων, παρ᾽ οὐδὲν αὐτὰ ϑέ- 
μενος, κατέχων τὸ τύμπανον, ὧρϑΞ 
μησεν εἰς τὸ δικαστήριον. 5. 

191. ὠφέλει αὐτὸν ὁ υἱός. 

125. εἰς σκληπιοῦ. ἐκεῖ γὰρ 
ἱερόν ἐστιν. ὡς νοσοῦντα οὖν ἐκεῖ 
ἔφερεν. 8. οἵ, ΜΈΠΘΥΙ Αοσιπϑῦσα 
Ρ. 144. τι, νιὰθ δεδπι δηποίδία 
δα 9. 5θατι. 

1934, ἐπὶ τῇ κιγπελίδι. ἀντὲ 
τοῦ ἐν τῷ δικαστηρίῳ. (υ]α, δηποῖς 
δα 108.) ΕΞ κιγαπλὶς γὰρ ἡ ϑύρα 
τοῦ δικαστηρίου. ἣν καὶ κπαγκελω- 
τὴν (8 Ο8η68|115. Δ}. Ολγῖδε.) κα- 
λοῦξε (745.) κνεφαῖος δὲ, ἔτει 
σκότους ὄντος οἷα. 8. 

125. ἐντεῦ ϑεν. ἀπ᾽ ἐκείνου τοῦ 
χρόνου, μετὰ ταῦτα. 8. 

196. ὺ δο. οἱ κοῖλοι τόποι; δι 
ὧν ἀώθεῖ τὸ ὕδωρ τὸ ἐξ ὑετοῦ. 8. 

127. ὁπῶν. νἱάδ ]ῖτιιν. 4. 2. 
οἱ ΘΟΒΠ ΘΙ ΔΟΥῚ Ι6χ. δύ. ν. ὁπαῖος. 

198. κάπακτ. ἐφράξαμεν, ἐπλη- 
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ὁ δ᾽, ὡσπερεὶ κολοιὸς. αὐτῷ παττάλους 
Φικα ἱ , “" 2.59 Φ.0ν8 
ἐνέκρουεν εἰς τὸν τοῖχον, εἶτ᾽ ἐξήλλετο. 
Θ » ν Α 3 ᾿ “, ΄ 

ἡμεῖς δὲ τὴν αὐλὴν ἅπασαν δικτύοις 
καταπετάσαντες ἐν κύκλῳ φυλάττομεν. 
ἔστιν δ᾽ ὄνομα τῷ μὲν γέροντι Φιλοκλέων, 
ναὺ μὰ Δία, τῷ δ᾽ υἱεῖ γε τῳδὶ Βδελυκλέων, 

οἴμοι... 
Ω.. τί ἐστι; 

ἔχων τρόπους φρυαγμοσεμνάκους τινάς. 
ὦ ᾿Ξανϑία καὶ Σωσία, καϑεύδετε; 

"ΞΔ. Βδελυχλέων ἀνίσταται ! 
οὐ περιδραμεῖται σφῷν ταχέως δεῦρ᾽ ἅτερος; 
ὁ γὰρ πατὴρ εἰς τὸν ἱπνὸν εἰσελήλυϑε, 
καὶ μυσπολεῖ τε καταδεδυκώς. ἀλλ᾽ ἄϑρει, 
κατὰ τῆς πυέλου τὸ τρῆμ᾽ ὅπως μὴ ᾿κδύσεται" 
σὺ δὲ τῇ ϑύρᾳ πρόσκεισο. 

’ 

οὗτος, τίς εἶ σύ; 
ΦΙ. 

ρώσαμεν. πακτῶσαι γὰρ τὸ σφη- 
νῶώσαι. 8. 

199. ὦ σπ. κολ. τοῖς γὰρ ἐν τῷ 
οἴκῳ κπολοιοῖς καὶ τοῖς ἄλλοις ὁρ- 
νέοις πηγνύουσι πάτταλον., ἵνα εἰς 
αὐτοὺς ἄλλοιντο. 8. 

135. ἔχ ὧν. 8.: ἀντίπτωσίς ἐστιν 
ἀντὶ οοτιχγης τῆς ἔχοντι. 588 
Ῥουϊησοιηπιοάα ἔχων γοξουσγοίασ δα 
Βδελυκλέων, «ιιοά πο Ποπιΐπθηι 
Ἡ, 1. βἱρηϊποαι, θα ποπλθη οἶϊι5, 
ΒΒΡΊΘΟΥ διιΐθηη βουϊρίμη {ι|556 ΔΡ 
Αὐϊβίορμαπθ ἔχοντι, οἰϊιβαπθ νυ Βὶ 
5ΥΠΑΡαῈ Ροβίγθηιδθ οἵΐβοῖβϑθθ ρυῖ- 
ΤῊΔΠΔ 5ΘαΙΙΘΠἰ5 ΡΥΟΡΊΘΥ 5ἰ ΠΊ1]}1{πι- 
αἴπδμ, --- φρυαγμ. ἴϊα δι14. Ὦ. 
Υ. εἴ Βδν., τϊδὶ αιοᾶ Ππαροὶ τί- 
γους. Ορίου ΠΡΥῚ Αὐἱβέορῃ, πᾶ 
νοοαὶ ὀφρυαγμοσεμνακουστίνους. 
Β Ῥαγῖβ. φρυαγμοσεμνακουστίνους. 
σοπηροβίτπι νου οχ φρύαγμα 
σεμνὸς, ἄκος, υἱ ΞἸσηϊ ποίην 18) 
αὐ ξαδίτι ΠΟ Ϊ 15 Ξευσ,) {118]18 

ταῦτ᾽, ὦ δέσποτα. 
ἄναξ Πύσειδον, τί ποτ᾽ ἄρ᾽ ἡ κάπνη ψοφεῖ; 

καπνὸς ἔγωγ᾽ ἐξέρχομαι, 

οϑὲ ῬΉΠΟΟΙΘΟ, πα] Αγ} βἰπᾶεε : 
«ιιοα ἔδοῖΣ ΒαδΙγοῖθο. 

1386. Ἐ, ξεπϑϑίγα ρυοβρίοΐθηβ 866 
ΒάδΙγοΙθο. οἵ, δ66., Οοπο. 915.; 
960. 

139. ἱπνὸς ἔαγηπς5 οϑὲ δα οα]6- 
Ἐδοϊθη ἀτπλ Δ θη ΒΑ] ΘΑΥΙΠ1, ἃ 
«πιο ἔσο 486 ἤκία]α ρογεποῖ δὰ 
ΔΗΘΗΙΠΙ; 68 ΠΙΟΧ νοσδίιγ τὸ τρῆ- 
μα τῆς πυέλου, τἷὖῷὸ ᾿πογργοίδιι 
ΒΘοΟμη ΘΙ οΥ. ἴῃ Ἰ6Χ. ΡΥ. ν. ἐπνός. 

140. μυσπολεῖ. -- ἀπὸ τῶν 
μυῶν ἔοιχεν ὠνοματοπεποιήσϑθαι»ν 
τὸ διερευνᾶσθαι πρύφα. 8. 

149. ταῦτ᾽, ὦ δ. ἑεα, ἀοπειίσιο. 
δἰ ΠΟΥ Μοραγθηϑδῖὶα Αομ, 771. 

-» ΄ 

ταῦτα δή. 

148. χκάπνη. ἡ καπνοδοχή. ἔστι 
δὲ σωληνοειδὲς ἐπὶ τῶν μαγειρίων 
(μαγειρείων), δι’ οὗ ὁ καπνὸς ξξει- 
σιν. ὡς οὖν τοῦ Φιλοκλέωνος πει-- 

, ᾿ 5. ὦ ᾿ “ . 
ρωμένου δὲ αὐτῆς ἐξελϑεῖν καὶ 
τύπον ποιήσαντος, τοῦτό φησι. 8. 
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445 ΒΖ. καπνός; φέρ᾽ ἴδω ξύλου τίνος σύ. 
ΦΙ. συκίνου. 

ΒΩ. νὴ τὸν 41|᾿, ὅσπερ γ᾽ ἐστὶ δριμύτατος καπνῶν. 
2 Α ΕΣ Ἀν τὰ 2 3 ς , 

ἅταρ οὐκχὲτ΄ ἐῤρρήσεις γε. ποῦ σ΄ ἡ τηλία; 

δύου πάλιν. --- φέρ᾽, ἐπαναϑῶ δοι καὶ ξύλον. 
ἐνταῦϑα νῦν ζήτει τιν᾽ ἄλλην μηχανήν. 

150 
2 Α “ , 2 9. 3 ιᾷ Ο 3 κ :) Ἃ. 

ἀτὰρ ἄϑλιος γ΄. εἴμΓ ὡς ἕτερος οὐδεὶς ἀνὴρ, 

Ἐ ὅστις πατρὸς νυνὶ Καπνίου κεκλήσομαι. 
-“ ᾿ γ ,ὕ ᾿ ΄ , 

παῖ, τὴν ϑυραν ὠϑει᾽ πίεζέ νυν σφοῦρα 

εὖ χἀνδριχῶς (κἀγὼ γὰρ ἐνταῦϑ'᾽ ἔρχομαι), 
καὶ τῆς κατακλεῖδος ἐπιμελοῦ καὶ τοῦ μοχλοῦ" 

158 φύλαττέ ὃ, ὕπως μὴ τὴν βάλανον ἐκτρώξεται. 

ΦΙ. τί δράσετ᾽; οὐκ ἐκφρήσετ᾽, ὦ μιαρώτατοι, 
δικάσοντα μ᾽; 

145. συκίνου. ὅτι καὶ οἱ δικα- 
σταὶ δριμύτατοι; καὶ ὁ γέρων. κα- 
πνοποιὸν «γὰρ τὸ σύκπκινον ξύλον. 
καὶ ὅτι ὁ ἐκ τῶν συκίνων ξύλων 
καπνὸς δριμύτατος, καὶ ᾿ἀριστοτέ- 
λης φησὶν ἐν Προβλήματι (Προ- 
βλήμασι). 8. οἵ. ἀΘ πᾶοτβ ΕἸ, Ομσῖ- 
δἰΐϊδιιο δαί ΒΥοάδϑιιηιΜ15ς 61]. 
35,21. ρυδθίθυθα τπηοπθηΐ δ ὨΙΠ σαΥῚ 
μος νόοδρι]ο τὴν συκοφαντίαν 56- 
ὨΪ5, τιῦ 1Π11π|5, 1 σύκινος νοοϑίαῦ 
ΡΙαῖ, 942. 

4. αὐϑ ἘΠ15]. δὰ Αοἢ. 49. οὲ 
Πῖμα. ΠΠΡΥῚ ἀτ. οὐκ ἐσεῤῥήσεις γὲ; 
οἰΐϊοδα γὲ Ῥϑυιΐοι]α εὐ τῷ ἀτὰρ 
Ράγαπι ἀρίο δα ᾿π θυυορ 8 10η 611. 
σ οἱ τ οἰΐδηι 4101} σομἧιϊδα: νιὰθ 
5010]. δὰ 145.. ϑορῃ. Οεα. Β. 811. 
εἴς. 5.: ποῦ ᾿σϑ'᾽ ἡ τηλία; τῇ 
κάπνῃ βούλεται ἐπιϑεῖναι πῶμα 
τὴν τἤλισαι 

148. φέρ᾽, ἐπ. --ξύλον. πος 
ἀἸοῖς, Ροβέχψιιδηι ὙΘΟ ΣῈ ΡΑΓΘΥ ΡΘΥ 
διυπιασί απ. ϑῃς οὐ τῷ πατρὶ ταῦτα 
λέγει, ἀλλὰ τῇ καπνῃ. ὴ πρὸς τὴν 
τηλίαν ; ἵνα ἐπιϑῇ αὐτῇ ξύλον εἰς 
βάρος διὰ τὰς τοῦ πατρὸς μηχα- 
ψνάς. --- αἀάαϊξιιπι σοὶ ξαπι 1 ΑΥ 6 Υ. 

149. ἀποκλείσας τὴν διέξοδον τοῦ 
μὴ δυνηϑῆναι αὐτὸν εἰσελϑεῖν ταῦ- 
τά φησι. 5. 

151. μὰν. 8. Πἰπηᾶ, νῦν. ουυνὶ 
οὐπὶ ἑπΐαχο ποὴ ἀϊοϊξιῦ : ν]ᾶ. 

ἀλλ᾽ ἐκφεύξεται Ζρακοντίδης. 

ὙγΟΙ]Ε, δα Πεπιοϑςίῃ. Τ,ορέϊπ, Ρ. 949. 
αιιαγο Βεἰσίο. ( Οοπ]θοῖ. 1 ΑΥ]ϑΓ.) 
1, ρ. 109. βουθϑηάιϊπι σθηϑοὶ νῦν 
καὶ Καπνίου,. π Καπνίου ΡΥϊπιᾶ 
ΒΥ} 808 ὑτοὐιποῖα αἱσαῖΐαῃγ. Κ δ σιά. 
1 811πὶ ὅστις γε Καπνίου νῦν πα- 
τρὸς κεκλ. 546ρ6 Θχοϊϊ558 γὲ ρϑγ- 
ἐϊοῦ]απι πποηλῦ ΡῬούβοη. δὰ Ηἢδθ- 
σου}. 1906. φιιοά οὰπὶ ἢ. 1. ξαοΐαηι 
Θβϑθῖ, ΠΡΥΘΥΪ νουρθα ἰγϑηβροβιιῖ558 
γνἱἀθηϊαχ ΤΟ ΣΙ ΘΎΔΊ18. 

152. 816 1ρυ]: ΟΙΚ. νεὶ Σῷ. 
παῖ, τὴν οἴο. Β6] γοΙΪΘοπθῖι παρα 
αἴσουθ 1π 6] χὶς Β οἱβῖσ, 1. ]. Ρ. 937. 
516 ΘιἾαπὶ Πιηα. Καπνίου, 4118 58 
καπνὸν αἰχογαὶ ΡΒΠΠΟΟΙΘΟ 144. πο 
μπσ ΡΘΥΙΠΟΓΘ ν]ἹάθιιΣ οἶνος κα- 
πνίας, νεῖ καπνία ἡ ἄμπελος, ἀ8 
αΐρθιι5 ϑομο αϑῖαθ δὲ ἱπίθυρρ. 

155. ἀντὶ τοῦ τὸν μοχλὸν φύ- 
λαττε, ὅπως μὴ τὸ κλεῖϑρον φα- 
γὼν ἐξέλθῃ. βάλανον. τὸν μο- 
χλόν. κυρίως δὲ τὸ εἰς τὸν μοχλὸν 
σιδήριον, ὃ καλοῦμεν μάγγανον. --- 
8. ρϑοϑιέμπι. 

157. ρα κ. πονηρὸς οὗτος καὶ 
πλείσταις καταδίκαις ἐνεχόμενος, 
ὡς Πλάτων “Σοφισταῖς. Καλλίστρα- 
τος δὲ ἕνα τῶν λ΄ φησὶν (αἱ Χο- 
ΠΟΡΒ.. Ηἰ5ι. 87. Ὅς 3, 2. }5 εὲ μὴ 
ὁμώνυμος. ἔστι γὰρ οὗτος. ὁ τὸ 
περὶ τῶν 1 ψήφισμα περὶ ὀλιγαρ- 
χίας γράψας, ὡς ᾿Δριστοτέλης ἐν 
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ΒΖ. σὺ δὲ τοῦτο βαρέως ἂν φέροις: 
ΦΙ. ὁ γὰρ ϑεὸς 

μαντευομένῳ μοὔχρησεν ἐν “Ἰελφοῖς ποτε, 

160 ὅταν τις ἐκφύγῃ μ᾽, ἀποσκλῆναι τότε. 
ΒΖ. "άπολλον ἀποτρύπαιε, τοῦ μαντεύματος ! 
ΦΙ. ἴθ᾽, ἀντιβολῶ σ᾽, ἔκφρεν με, μὴ διαῤῥαγῶ. 
Β4. μὰ τὸν Ποσειδῶ, Φιλοκλέων, οὐδέποτέ γε. 

ΦΙ. διατρώξομαι τοίνυν γ᾽ ὁδὰξ τὸ δίκτυον. 
1605 ΒΖ. ἀλλ᾽ οὐκ ἔχεις ὀδόντας. 

ΦΙ. οἴμοι δείλαιος, 
πῶς ἄν σ᾽ ἀποκτείναιμι, πῶς; δότε μοι ξίφος 
ὕπως τάχιστ᾽, ἢ πινάκιον τιμητικόν! 

Β4,. ᾿ἄνϑρωπος οὗτος μέγα τι δρασείει κακόν. 
ΦΙ. μὰ τὸν Δί᾽ οὐ δῆτ᾽, ἀλλ᾽ ἀποδόσϑαι βούλομαι 

170 τὸν ὄνον ἄγων αὐτοῖσι τοῖς κανϑηλίοις " 
νουμηνία γάρ ἐστιν. 

ΒΖ. 
»» Ἃ “Φ 3 

οὔκουν κἂν ἐγὼ 
αὐτὸν ἀποδοίμην δῆτ᾽ ἄν; 

οὐχ ὥσπερ γ᾽ ἐγώ. 
ΒΩ. μὰ ΔΙ᾿ ἀλλ᾽ ἄμεινον. ἀλλὰ τὸν ὄνον ἔξαγε. 
͵Ξ.4. οἵαν πρόφασιν καϑῆκεν ὡς εἰρωνικῶς, 

ἸΠολιτείαις. 8. οἰΐαιι Ῥ] Υομιπι 
Ῥουΐοὶα ο. 82. ἀ6 Ὠγδοομιάθ οο- 
ξευσὶ [θὲ ΕἸ. ΟἾγ, 

158. σὺ --φέροις; δωπι6 ἰρίεωτ' 
Ἰὰ τποϊθοέα Ἴεγοβ, δὰ αιιθῖι Π1ἢ81] 
αἰιηοὲ}2 --ο Ρθύβοπαβ Ποο νϑύϑβιι οἷ 
ά 5644. τϑοῖθ. αἰδιϊχουιηΐ Β 6.1]. 
εἱ Βυ. 

160. ἀποσκλῆναι. ἀποθανεῖν, 
ἀποξηρανϑῆναι. κ»1. Ῥίοεοτ. 

162. τιθηᾶοβα Ἰἰρυὶ ἔχφερέ με, 
«ιοὰ οπιθηᾶανιὶ ΒΥ. ἴῃ ϑΡρΡΊ]θηι. 
δηΠΟἴδϊ μη], οἵ, 156. 

166. Β6.: φωοπιοάο 16 οσοίάαπι 
ΤΟΥΥ ροβϑβεῖ, 81 δα] αΐββαεξ ψωοὰ νο- 
ἴο: Ὥδπα 15 5θηβιιβ δϑδὶ 1111π|8 ἴου- 
Τ]86,), 4086 τηϊχία εδὶ οχ δἴητν- 
τηδιϊοηθ δἴαιιθ πη οχχοραίΐοηθ, μος 
πιοάο; ἀποκτείναιμί σ᾽ ἂν, πῶς; 
φᾳαδηιαἀιηοάιμι οἶσϑ᾽ οὖν ὃ ὁρῶ- 
σον αἰοϊξιγ ργο πος δρῶσον οὖν, 
οἷσϑ᾽ ὅ; αιιαγθ γϑοίλιι5 ἱπίθυρυθβ 
αἰχίβϑοὶ ὠέξίπαπι ἐς οοοίάαπι. νἱὰ. 

δι. συ. δύ. ὃ. 518. -- πῶς --ὸ 
πῶς; τερϑιϊίο ραϊμοίϊοα, 

167. τιμ. καταδικαστικὸν, ὅπον 
τὴν μακρὰν χαράσσοντες κατεδίκα- 
ζον, ἢ τὴν μικρὰν καὶ ἀπέλυον. 
δ. ΘΕ. 106: 

168. 118 Τλανν85, ΜΜ|]56. οΥ, Ρ. 968. 
Ὠϊμπα. ΠΡ ΥΪ ἄνϑρ. 

169. ἀπο ὃ. πωλῆσαι. 8. 

170. τοῖς καν ϑ. λείπει ηἱ σύν. 
81]. Ννἱοῖογσ. ὠπὰ σαπὲ οἰϊεοίϊς. Β.6. 

, 171. νουμ. γάρ ἐστιν, ἔϑος 
ἦν ᾿Αϑήνῃσιν ἐν νουμηνίᾳ πιπρά-- 
σχεῖν. 8. βἰρηῖῆοοξ πιοσοδέιηι ΠΟΥ 
50] Ἰτππι ΑἸΠΘἶβ ἰηΐτο πιθηβῖβ, οἵ, 
ΑΙ". 940.. Εᾳι. 43, --- οὔκουν 
-- ἄν; ἴϊὰ Ὠϊμα. Βαν. οὐκοῦν --- 
ἄν. 

173. τὸν ὅ. ἔξαγε. πρὸς τὸν 
οἰκέτην φησί. 8. 

174. ὡς εἶρ., φωαπι αἰδοίπιμ-: 
ἐαπέογ. 
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170 

ΒΖ“. 

ἵν᾽ αὐτὸν ἐχπέμψειας ! 

Α ΡΤΩΝ ΘΕΦΧΖΩΣΝ ΟΥ̓ Σ 

ἀλλ᾽ οὐκ ξσπαδε 
“᾿ 3 Ἂ 2 3 ΑἉ ᾽ 9 , ’ 

ταύτῃ γ᾽" ἐγὼ γὰρ ἠσϑόμην τεχνωμένου. 
ΕΣ 2 3 , Χ ᾿, ῳ » 

ἀλλ᾽ εἰσιών μοι τὸν ὄνον ἐξάγειν δοχῶ, 
ὅπως ἂν ὃ γέρων μηδὲ παρακύψῃ πάλιν. --- 
κάνϑων, τί κλάεις, ὅτι πεπράσει τήμερον; 

Ὀδυσσέα τίν᾽. 

ΚΞ. 

βάδιζε ϑᾶττον. τί στένεις ; εἰ μὴ φέρεις 

ἀλλὰ ναὶ μὰ 4Ζία φέρει 
’ ᾿ 9 6, 

κάτω γε τουτονί τιν΄ ὑποδεδυκότα. 
ΒΖ. ποῖον; φέρ᾽ ἴδωμαι. 
ΜΞ 4. 

ΒΩ͂. 

τουτονί. 

τουτὶ τί ἣν; 
, Ξ τὸ Ξ 3 μ ’ 

τίς εἰ ποτ, ὠνϑρωπ',, ἕτεον; 

ΦΙ. 

185 ΒΖ. Οὔτις σὺ ποδαπός: 
ΦΙ. 

Οὔτις νὴ Δία. 

᾿Ιϑακὸς ᾿ἡποδρασιππίδου. 
Β4. Οὔτις μὰ τὸν Δί᾽ οὔτι χαιρήσων γε σύ. 

ὕφελκε ϑᾶττον αὐτὸν, ὁ μιαρώτατος 

175. οὐκ ἔσπ. οὐκ ἔτυχε" παρὰ 
τὴν παροιμίαν αὕτη μὲν ἡ μή - 
ρινϑος οὐδὲν ἔσπασεν. 
(ΤΆ σαι. 984.) ἐλέγετο δὲ ἐπὶ τῶν 
πείρᾳ καϑιέντων ἄγκιστρον “μετὰ 
σχοίνου, καὶ μὴ ἐπιτυγχανόντων 
ἐχϑυος τινός. 8. 

177. ἐξ. δοκῶ, 
οὗ. Οομο. 170. 

178. παρακ. ἵστεραὲ 88 Δϑἱηιιτη, 
ἰϊδααθ οἴζασοτα οομθέμν, 15. αἱ οΥϊβ 
φαιιοὶξ αβίμιιπ,. 

119. πον τί κλάεις. εἷς βαρου- 
μένου τοῦ ὄνου. ἔφερε γὰρ τὸν 
γέροντα ὑποκρεμασϑέντα λάϑρα. 
κατὰ μίμησιν τοῦ ᾽Οδυσσέως ὑπὸ 
τοῦ κριοῦ φερομένου; ἐφ᾽ ᾧτε 
διαδρᾶσαι τὸν Κύκλωπα, ὅτε τὰ 
πρόβατα ἐξῆγε, τοῦ “σπηλαίου, ἐφα- 
πτόμενος αὐτῶν τῆς ῥάχεως πρὸς 
τῇ ϑύρᾳ τοῦ σπηλαίου καϑήμενος, 
ἵνα μὴ λαϑὼν ἐξέλθῃ πύπτων ὁ 
᾿Οδυσσεύς. (Οἀγες. 9.) τοῦτο δὲ 
λαϑὼν ἐποίησεν ὃ γέρων. διὸ πρὸς 
βαρυνύμενον τὸν ὄνον φησίν. 8. 

δάμοοσο υοἷο. 

181. ἘΠ115]. δα Αοἢ. 197., Ὁ πα. 
ΠρΡυὶ Ὃδ. τινά γ᾽, αυοᾶ ργοξεοίαπι 
6556 νἱάθίαῦ 40 60. ταὶ πθϑοϊγοῖ 

Ρτοαμοὶ Ροβιγθηι8ηι ΠΟ Πλ11ι15 Οδυσ- 
σέα, ἀΘ τὸ νἱαα, συϑηιπηβεϊοί. 

184: Οὔτις. ὅτι ὁ Ὀδυσσεὺς 
Οὔτις παρ᾽ Ὁμήρῳ ἐκαλεῖτο. 8. 

185. Ἐ]1η151. δὰ 568,, Π1πᾶ,., 1ἃ- 
416 Ἰοϑσὶς 8... αἱ δἷς βουῖδαξ: αεές- 
σπλακὲ τὸ ὄνομα ἀπὸ τοῦ ἀποδρᾶ- 
σαι, ὥσπερ ἀπὸ φυλῆς ἢ ἀπὸ γέ- 
γους φάσκων. νιυ]δσοὸ ἀπὸ “Ζρασιπ- 
πίδου. 51η1116 6556 πιοπθηΐ διαδρα- 
σιπολίτας Ά8:. 953. 

,186. 810 ΠἸά θη: ἢ, 6. οὔτι χαι- 
ρήσων γε σὺ εἴ Οὔτις. ΠΡυὶ χαιρ. 
γ᾽ ἔσει. Οὔτις --α οὔτι ---. Ἰακιι5 
ΨΘΥΒΡΟΥ 1. 

187. νι]ρο: --- αὐτόν. ὦ μιαρώ- 
τατος; ἵν᾿ ὑποδ.» αἴιᾶ6 Ραᾶταηι οο-- 
μαρσθηῖ, Βο.: Ρροίγαδθ οιππ ἡπᾶδ 
Οφγ1ι5. ἐπιριιγέδδιπις χ{ΐ6 φμογϑδίεπι 
δωίογαι. 568 πος νο]αϊξ Ρτοσὰ] 
ἀμ} 10 : -α οογιῶ8. ἐπιρεγιδϑέπειεξ δἴο.,; 
466. δϑὲ ἱπιεγργείαῖϊο ποϑίσγαθ βοσῖ- 
Ῥίτγϑθ, 
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ἵν ὑποδέδυκεν' ὥστ᾽ ἔμοιγ᾽ ἱνδάλλεται 
ὁμοιότατος κλητῆρος εἶναι πωλίῳ. 

100ΦΙ. εἰ μή μ᾽ ἐάσεϑ᾽ ἥσυχον, μαχούμεϑα. 
ΒΖ. περὶ τοῦ μάχει νῷν δῆτα; 
ΦΙ. περὶ ὄνου σκιᾶς. 
ΒΖ. πονηρὸς εἶ πόῤῥω τέχνης καὶ παράβολος. 
ΦΙ. ἐγὼ πονηρός; οὐ μὰ 41 ἀλλ᾽ οὐκ οἶσϑα σὺ 

νῦν μ᾽ ὄντ᾽ ἄριστον" ἀλλ 2» ἱσῶς, ὅταν φάγῃς 

195 ὑπογάστριον γέροντος Ἡλιαστικοῦ. 
ΒΖ2,.. ὦϑει τὸν ὄνον καὶ σαυτὸν ἐς τὴν οἰκίαν. 
ΦΙ. ὦ ξυνδικασταὶ καὶ Κλέων, ἀμύνατε! 
Β4. ἔνδον χκέκραχϑι τῆς ϑύρας κεκλεισμένης. -- 

188, 56 αι. ἐνδάλλεται. φαΐί- 
νεταί μοι ὅμοιος εἶναι πώλῳ κλη- 
τῆρος. - οἱ γὰρ πῶλοι ὑποδύνουσε 
τὰς μητέρας, καὶ ϑηλάζουσιν. ἀντὶ 
τοῦ ὄνου, ἢ ἡμιόνου, κλητῆρος 
εἶπε (Ὁ 1267.). πώλῳ (πωλίῳ) 
ὑποκοριστικῶς. - 85. 

191. περὶ ὄνου σκιᾶς. παρ- 
οιμία ἐστίν. ἴσον τῷ περὶ μη δε- 
νός. -- τῆς δὲ παροιμίας μέμνη- 
ται καὶ Μένανδρος ἐν τῷ Ἔγχειρι- 
δίφ. λέγουσι δὲ, ὅτι “ημοσϑένης 
ὁ ῥήτωρ ἀπολογούμενος ὑπέρ τινος 
κινδυνεύοντος, οὐκ “ἀνεχομένων τῶν 
δικαστῶν, εἶπεν" ἀκούσατε, ὦ ἄν- 
ὃρες, διηγήματος τερπνοῦ. νέεανί- 
σκος ποτὲ ὄνον ἐμισϑώσατο ᾿4ϑη- 
νηϑε Μεγάραδε" μεσημβρίας δὲ κα- 
ταλαβούσης καταλύσας τὸν γόμον 
ὑπῆλϑε τὴν σκιὰν τοῦ ὄνου. ἐκ- 
βαλλόμενος δὲ ὑπὸ τοῦ ὀνηλάτου 
πρὸς βίαν διεφέ θέτο, μεμισϑωπέ- 
ναι καὶ τὴν σκιὰν λέγων" ἀντιλέ- 
γοντος δὲ τοῦ ὀνηλάτου, καὶ φά- 
σκοντος τὸν ὄνον μεμισϑωπέναι, 
εἰς δικαστήριον εἰσῆλθον ἀμφότε- 
ροι. εἰπὼν δὲ ταῦτα ὁ “ημοσϑέ- 
νης κατέβαινεν ἐκ τοῦ βήμοτος. 
ἀξιούντων δὲ τῶν δικαστῶν τῆς 
δίκης τὸ τέλος μαϑεῖν, εἶπεν ἀνα- 
βὰς πάλιν ἐπὶ τοῦ βήματος" ὑπὲρ 
μὲν ὄνου σκιᾶς ἀκούειν, ὦ ἄνδρες, 
ἐπιϑυμεῖτε" ἀνθρώπου δὲ κινδυ- 
νεύοντος ὑπὲρ ψυχῆς οὐδὲ τῆς φω- 
νῆς ἀνέχεσϑε, ἄλλοι δὲ λέγουσιν, 
ὅτι ᾿4ἀϑήνηϑεν εἰς “ελφοὺς τὸν δ- 
νον ἐμισϑώσατο. ὅϑεν, φασὶ, καὶ 

ἈΒΙΒΤΟΡΠΑΝΕΒ []᾿ 

αὐτὸς ὃ “ημοσϑένης περὶ τῆς ἐν 
“:ελφοῖς σκιᾶς φησι, καὶ ὁ Πλά- 
των δὲ, καὶ ἄλλοι πολλοί. καὶ .4ρχ- 
ίππῳ δὲ κωμῳδία γέγονεν Ὄνου 
σκιά. τάττεται δὲ ἐπὶ τῶν περὶ 
μηδενὸς χρησίμου φιλοτιμουμέ- 
νων. 
192. πόῤῥω τέχνης. ἀντὶ τοῦ 

οὐκ ἀπὸ τέχνης τινὸς “πονηρὸς εἶ, 
οὐδ᾽ ἀπὸ μελέτης, ἀλλὰ φύσει. πα- 
ρά ἀρ ος δὲ ἀντὶ τοῦ οὐ γνήσιος. 
(9) 8. 8» δ]ίθπα τηϑητι 6558 νἹάθη- 

ΟΤῸΥ γερὰ ἀλλὰ φύσει, 5ϊ1αιϊάθηι 
δρρδσθῖ υϑρυθιθημαὶ ῬΗΠΟΟΙ]Θοηθπὶ 
ἴδη αιιατῖ τα] τι ΔΥΙ ΠΟΘ π,, ἨΗ]ρ-- 
Ῥοογαΐθβ, πιοπθηΐθ ΒΘ., βρίϑβε, 9, 
ὡς πονηρότατος εἶ, ΖΙημόκριτε, καὶ 
πόῤῥω γε σοφίης. εοἄθῃι πιοᾶο 
πόῤῥω τέχνης ὧν ἀϊοϊξαν ἴπ6Υ8, 
1πρ Υ]ἴ5, 81055. ΨψΙοῖ,: παράβο- 
λος ὃ τολμηρός. δοϑ5.: δεολάϊίπιπε 
δίϑδε ἄμ οὐπ᾿ “πίφίξμπρ σιὰ οἔχι Κ76τ- 
ΤΡ ΒΈΤΙΘΤ- 

193, πονηρὸν {ΠῚτι5 ἸΏ ΘΠ] ῚὉ ἐπε- 
ΡΦγίξιπι, ῬΑΊΟΥ͂ ἐπιμεϊίοηπ, αἰζαιιθ 56 
πππΟ 6] πηαχίμη 6 τα{116 Δ 6556, αι 
τῖοχ εἰς οΡίτασιιβ, 40 ἔδοῖο βοπᾶ 
δια ρευνθηΐιγα 6556 δα πίη Π6- 
χεάθηι. υἱ αἴθ] 8 αιαΐθπι πογβαϊταἴθπι 
νοσαὶ ὑπογάστριον 5ιιτη 5615 Η6- 
116 5:10]; μ. 6. 7 α1ο]5, 

194. ἀλλ᾽ ἴσως. λείπει τὸ γνώ- 
σῃ μὲ (ὄντ᾽ ἄριστον). 81]. οί, 

197. καὶ Κλέων. ἐπεὶ δοκεῖ 
Κλέων μισϑοὺς πορίξειν τοῖς δικα- 
σταῖς. ὅ. εὶς οἱ ΟΙδοη ορεπὶ ἔο- 
γρηβίθηι βοπαπὶ οἱ Ἰπαΐσαπι 1πι- 

-- 
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ὦϑει σὺ πολλοὺς τῶν λίϑων πρὸς τὴν ϑύραν, 
200 καὶ τὴν βάλανον ἔμβαλλε πάλιν εἰς τὸν μοχλὸν, 

καὶ τῇ δοκῷ προσϑεὶς τὸν ὅλμον τὸν μέγαν 
ἀνύσας τι προσχυύλιέ γ᾽. 

ΣΩ. [ οἴμοι δείλαιος, 
; οὶ Ὁ , ᾿ ν ’ 

ποῦεν ποτ ξιιπεπτοχε μοι τὸ βωλιον; 

ΞΑ. ἴσως ἄνωϑεν μῦς ἐνέβαλέ δοι ποϑέν. 

ΦΟ5Σ 2. μῦς; οὐ μὰ Δ᾽ ἀλλ᾽ ὑποδυόμενός τις οὑτοσὶ 
ὑπὸ τῶν κεραμίδων ἩἩλιαστὴς ὀροφίας. 

--ὶ ᾿, ’ Α 5,5 ᾿ , ΝΥ Ξ.4. οἴμοι κακοδαίμων, στρουϑὸς “ἀνὴρ γίγνεται 
ἐχπτήσεται. ποῦ, ποῦ ᾽στι μοι τὸ δίκτυον; 
σοῦ, σοῦ πάλιν, σοῦ ! 
τηρεῖν Σχιώνην ἀντὶ τούτου τοῦ πατρός. 210 

Ἁ Ζί Θ᾿ ᾿ εἴ. ἢ 53 νὴ 41 ἡ μοι χρεῖττον ἣν 

ΣΩ.. ἄγε νυν, ἐπειδὴ τουτονὶ σεσοβήκαμεν, 
κοὐκ ἔσϑ᾽ ὕπως διαδὺς ἂν ἡμᾶς ἔτι λάϑοι, 

Ῥίοταῖ ἐπ Εφα. 955. ὦ γέροντες 
Ἡλιασταὶ ἢ φράτορες τοιωβόλου, 
Οὺς ἐγὼ βόσπω. 82. 

900, τὴν βάλανον. ὍΣ Ἷδδὲ 
201. τῇ δοκ ὦ; νεοΐί- 
209. τὸ βώλιον. - ἐν ὅσῳ ξλ- 

Ἀξι ἐκ τῆς στέγης ; ἔπεσε κατ᾽ αὖ- 

τοῦ μικρὸς λίϑος. ὍΣ 
906. Ἡλ. ὀρφοφ. ἀντὶ τοῦ εἰ- 

πεῖν μῦς ὁροφίας. λέγονται μῦς 
ὁροφίαι καὶ ὄφεις οἱ περὶ τὰς ὁ- 
ροφὰς διάγοντες καὶ ταύτας κατα- 
τρώγοντες. 8. οὗ, ΝᾺΡ. 174. Η. 
7055. 

207. 5644. στρ. “ὧν ἣ 9. : ἐπει- 
δὴ ἀναπηδᾷ ὃ γέρων, ταῦτά φη- 
σιν ὁ οἰκέτης. σοῦ. σοῦ. (8Ρ886, 
ἃ σοὔσϑαι.) ἀποσοβοῦσι τὸν γέ- 
θονταὰ εἷς στρουϑὸν, ὡς εἰώϑαμεν 
τὰ ὄρνεα σοβεῖν. 8. 

209. νὴ “4ἰ᾽ ἦ μοι---πατρός. 
ἰθ πο 6 ἤ8ης εἰ 8 βϑαιδθηΐες Χϑη- 
Π186. ΟΥ̓ΔΙΙΟΠῈ5 ΒαβΙ γοἸβουὶ {γι θ1} 
ΒΥ. Ργορίεῦ νϑῦρα ἀντὶ τούτου τοῦ 
πατρὸς, τουτονὶ τὸν πατέρα, 4188 
αἸοὶ ποῖ ῬοβεΘ δἷξ ἃ βθσνῃ]ο. δἵ 
τα 1116, πὸ ἐδ ΠΙίο Ἰοχιΐ ν]άθα- 
ἴὰγ9. ὅ1ὼ 4] 46πὶ τϑοϊΐαΐο νϑύβιι 
ὩΟΦ. γὙϑοθϑϑὶξ ἃ ἔθπϑϑίγα, βαπΐ Π86Ὸ 
ΘΘΥΨΠ15 ΡΙΘη8 αἸσδοϊξα δ. Πθο νοὶ 

ἀΟΥΪΠΗΙ δϑὶ, 41 τ σ]ΘΊ]αν ΠῸ- 
οἷιι, ΟΡ ἀοΥΠλλβοαχα γ 6116 ρα] α] πὶ 

ΟἸΠῚ ῬΈΘΥΟ, γ6] ΠΙΡουπι ἀθοοὺ 18- 
ῬΊαΊΡτ5 780 115. ϑοοίροῦθ 7616 65 86- 
νϑηίδηΐθβ, αιοα 56 ἔβοϊατσιμι 6536 
τ πϑίπῦ 116 922, τῷ 1ᾶ χυΐάεηι 
δα νἱνιπὶ γϑϑθοϑηαιπι δϑὲ, σποα 
5886 ΘΟΙΟΠΘΠῚ 4π|8ΠΔ| ΠΠΠΟ 56 Π6Π1 
ΒΕΥναΓΘ Τ18116 αἱ 5θύνιιβ, {1185] 15) 
ΟἿΣ 1ἰσθαὲ τ] ]ἶαγο; εθα σΟΠ 
ΨΘΥΪ)ῸΟ ῬΕΙ͂ ]Οσ1Π1, ΠΘῸ 56710, εἰ1- 
ἴαΥ, 

210. Σκεώνην. Φιλόχορος ἐπὶ 
Ἰσάρχου φησὶ πρὸ ἐνιαυτοῦ Βρασί- 
δὰν ἀποστῆσαι Σκπιωνεῖς τῶν ΄4ϑη- 
ναίων. ᾿Δϑηναίους δέ φασι λ΄ τριή- 
ρεις πρύτερον “πέμψαντας Σκιώνην 
περιτειχίσαι, ὕστερον δὲ μαϑόντας 
ἀποστῆσαι αὐτῶν, ἀποστεῖλαι στρα- 
τὸν, καὶ πολιορκῆσαι, καὶ ἄἀποτει- 
χίσαι αὖϑις ὡς τὸ πρότερον. ἔστε 
δὲ χωρίον Θρῴκης εἴο. 8. ϑοῖομβ 
ὩΥΡ5 ἴῃ ΤΉγΥβοῖα εβὲ 6 5 1Π15 σια8 
ῬΑΙ]ΘμῈ5. βδπιπῦ, ἨΡῚ οαρίο [ΠΠἰοὸ Α- 
ΟΕΪν] σομβθάοσο, 4αππι αν 65 ΟΥΘ- 
τηϑβεθηῦ ΤΥΟδα 65 σϑρίϊνϑθ, τὶ Π16- 

πιοταὶ ΓΙ ρἤμδητ5. ---- ΠΙβτουίατη 46 
ϑοίοπθ Πα 65 βιὰ ἤηθπηι]. 4. Τπμ- 
οΥ̓ἀϊαϊς, ρῥταθίθυ αιιθθ ἂρ. Νί6]δπὶ 
ΥΘΡΕΟΥΘ5. ἀὯ(6 ὉΓΡῚ5 νϑἐιδίδίθ ΖῚ. 
Οἰγ. ϑίταθο Εχρουρῖ. ΠΡ 7, 12. 
ἔχει δὲ (ἡ Παλλήνη) πόλεις δ΄, 4- 
φυτιν, ένδην, Σκιώνην, Σάνην. 
οἵ. Χοπορὶι. Ηϊβὲ. συ. 2, 2, 8. 
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τί οὐκ ἀπεχοιμήϑημεν ὅσον ὅσον στίλην : 

τὸν πατέρα. 

ἀλλ, ὦ πόνηρ᾽, ἥξουσιν ὀλίγον ὕστερον 
᾿ ι - 

οἵ ξυνδικασταὶ παρακαλοῦντες τουτονὶ 

τί λέγεις; ἀλλὰ νῦν ὄρϑρος βαϑύς. 

νὴ τὸν 411΄᾿. ὀψέ τἄρ᾽ ἀνεστήκασι νῦν" 
ς 3 Α ΄ »" - ᾿ς) 

ὡς ἀπὸ μέσων νυχτῶν γε παρακαλοῦσ᾽ ἀεὶ, 
λύχνους ἔχοντες καὶ μινυρίζοντες μέλη 
ἘΞ ἀρχαιομελησιδωνοφρυνιχήρατα, 
οἷς ἐκκαλοῦνται τοῦτον. 

3 -»" ελ] , 

οὐχοῦν, ἣν δέῃ, 
ἤδη ποτ᾽ αὐτοὺς τοῖς λίϑοις βαλλήσομεν. 
ἀλλ᾽, ὦ πόνηρε, τὸ γένος, ἤν τις ὀργίσῃ; 
τὸ τῶν γερόντων ἔσϑ᾽ ὅμοιον σφηκιᾷ" 
ἔχουσι γὰρ καὶ κέντρον ἐκ τῆς ὀσφύος 

ε » 

ὀξύτατον, ᾧ κεντοῦσι, καὶ κεκραγότες 
πηδῶσι, καὶ βάλλουσιν, ὥσπερ φέψαλοι. 

ΣΦ μὴ φροντίσῃς ἐάνπερ ἐγὼ λίϑους ἔχω, 
πολλῶν δικαστῶν σφηκιὰν διασκεδῶ.- 

919. ὅσον στίλην. ὅτι σημαί- 
γει τὸ ἐλάχιστον. Καλλίστρατος δὲ 
φομισμάτιον. τι ἐλάχιστον. 5, στί- 
λην. τὸ οὐδὲν καὶ τὸ τυχόν. ἔστι 
δὲ ὁ σταλαγμός (εκ). δ]. Ὑ]οῖ. 
Β΄ ΠΔ]118 1 5. ΡΘΥΙΟΥΡ 5, 91. 5661|., 
πασπάλην εἰ ἄχνην φοπηραταν Βε. 
οοηΐεγυὶ εἰΐαπιὶ Ρροϑειηΐ δηηοίαξα 
δὰ γερὰ οὐδὲ γρὺ. ΡΙαΐ, 17. 

217. ἴα Ὠϊπᾶ, Βᾶν. οἱ οαᾶ, 
Ἑδιγεὶ εἱ Βυιιραοι, ὀψὲ γὰρ ἄν. 
γα]5Ὸ ὀψὲ γοῦν ἄν. 

320. -ς πεποίηται ἡ λέξις παρὰ 
τὸ ἀρχαῖον παὶ τὸ μέλος καὶ τὸ 
Σιδὼν καὶ τὸ Φρύνιχος καὶ τὸ ἐρα- 
τόν. ᾿Δρίσταρχος δέ φησι γεγενῆ-- 
σθαι ἀπὸ τοῦ μέλι καὶ τοῦ Σιδώ- 
νος καὶ τοῦ Φρυνίχου καὶ τοῦ ἐρα- 
τόν. ---- Φρύνιχος. δὲ ἐγένετο τραγ- 
φδίας ποιητὴς, ὃς ἔγραψε δρᾶμα 
Φοινίσσας, ἐν ᾧ μέμνηται Σιδω- 
νίων. Ἐχ 8. αἀἰοσοηάμηι Ροτῖμ5, νγο- 
σθιπ ΘΟΙηροϑἼ απι 6556. 6Χ ἄρχαιο- 
μελὴς, Σιδὼν, Φρύνιχος, ἐρατά, 

ἀρχαιομελὴς; πῇ ἡδυμελὴς » πολυ- 
μελής. ἴπ 4.1.0 51 πο ΕΥΓΑΝΤΠΊι18, 
οὐ ἀρχαιομελῆ 510 νϑύρτιπι Ἰπΐ6- 
δύ, π60 118 σοΟΠΙρΡδΥδίΌγ ),) τι 
ΟΠ β5θαιθηΐθ σοχηροδβίϊιιμι 6556 
1η16 16 αι, γη811π| 5ΟΥΒῚ μέλη 
ἀρχαιομελῆ Σιδωνοφφαριχήρψξα, 
φαθριηδαπηοάμππι ΒοΥρΊθγο ρ]ασερδῖ 
ἀρχαῖα μέλη Σιδωνοφρυνιχήρατα, 
5864. χηΐπι15 τϑοΐθ, οἵπὶ ΡΥαθοθϑβα- 
τὶῖ μέλη; ΠΘΟ Οριι5 511 ΤΘρΘΙ ἃ {-} 
γνΟοΘ βδίπθ εἰ ρῃαβὶ. μέλη ἀρχαιο- 
μελῆ οἰθρδηῖαυ οἵ τοῦθ Τυαρίοο- 
ταπι., 405 παρῳδεῖ Οοπιΐοιιβ. ἀϊ- 
οαπίαν μέλη ἀρχαῖα. 

294, ὃ ὅμοιον σφ. ἀντὶ τοῦ σφη- 
κώδεις εἰσὶ καὶ κεντρώδεις, ἐν σχή- 
ματι γὰρ σφηκῶν εἰσάγονται. -- 
πεποίηκε δὲ τοῦτο διὰ τὸ τοὺς γέ- 
ροντας καὶ τοὺς δικαστὰς ὀξυχό- 
λους εἶναι παὶ δίκην σφηκῶν τι- 
τρώσκπειν τοῖς λόγοις. 8. 

“ 927, φέ ψαλοι: σπινϑῆρες " 
οἷον πῦρ πνέουσιν. αἱ. οι, 

Κο 
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930 ΧΟ. χώρει, πρόβαιν ἐῤῥωμένως, ὦ Κωμία" 

ΦΡΙΣΘΟΝΦΝΟΥΣ 

βραδύνεις. 
1. 1. ο. προῳδός. 

μὰ τὸν “1᾽, οὐ μέντοι πρὸ τοῦ γ᾽, ἀλλ᾽ ἦσθ᾽ ἱμὰς 
κύνειος" 

ψυνὲ δὲ χρείττων ἐστί σου Χαρινάδης βαδίξειν. 
ὦ Στρυμόδωρε Κονϑυλεῦ, βέλτιστε συνδικαστῶν, 
Εὐεργίδης ἀρ᾽ ἐστί ᾿νταῦϑ'᾽, 

Φλυευς; 

που ἢ Χάβης ὃ 

πάρεσϑ᾽, ὃ δὴ λοιπόν γ᾽ ἔτ᾽ ἐστὶν, ἀππαπαῖ, πα- 
λω 

παιαξ, 

ἥβης ἐκείνης, ἡνίκ᾽ ἐν Βυξαντίῳ ξυνῆμεν 
φρουροῦντ᾽ ἐγώ τε καὶ σὺ, κᾷτα περιπατοῦντε 

γνύχτωρ 
τῆς ἀρτοπώλιδος λαϑόντ᾽ ἐχλέψαμεν τὸν ὅλμον, 
κάθ 

930. ΟΠοτι5 ἱπρυβαϊταν ααϑὶ 1π 
Σουιπι 1ἴαγιι5 δα αἰ]ἀϊσαπαας 11-- 
165. -- Β6. 8ὅ.: βρα ὃ. ἀντὶ τοῦ 
ἐβράδυνας εἰς τὸ δικαστήριον ἐλ- 
δεῖν. οἱ τοῦ Χοροῦ δὲ ἀλλήλοις 
ἀνε εὐόμενοι τὴν πάροδον ποιοῦν- 
τας. ὄνομα δὲ γέροντος ο Κωμίας, 
καὶ ἴσως πεποίηται παρὰ τὴν κώ- 
μην. πυνειος δὲ εὔζωνος καὶ ἰσχυ- 
οὖς. (καὶ) Χαρινάδης δὲ ὄνομα γέ- 
φοντος. (οὔ. Ῥαο. 1090.) ΕἸ. ΟΒγ. : 
οἱμὰς κπύν. ἴοτιε, εὖ τοβαβίαπι 
Ἰούιι νοσϑὶ οδηΐηπηι, δὲ σοηϑίαξ 

ΘΠ Π85 ΡῈ 1165. 1ῃ σΟΠΊ θη ἀδίϊοηθ 
ΔῊ ΦΉΙ5. ἔιι1556, ΦΠΙΡι15 ΟΔΡ 115 
τορτΐπα δὲ περεπεραλαίας ἴαοϊο- 
μαηξ: ππᾶθ δα45 κυνέας αἰχογιηΐ, 
ῬΓΌΒΙΕΒΙ εὖ 6 ἔθ! !θ5. νοὶ ταμβὶθ] 5 
Ξαΐεα5." Ὑϑοῖϊιι5 Θομηθιθσιβ 1Π- 
ἴσα ΧΘΠΟΡ ΠΟΏΕ5 ΟΡ56. ΡΟΠῈ, Ῥ. 
520. ἱμᾶντα κύνειον Ἰαϊογργοϑίδειτ 
Ἰουιιτ, ΟἿΣ Πρ α 11 σᾶπθ5 δαἀποθη- 
τὰν δὰ γεπαΐατη. 

9281. οὐ πρὸ τοῦ γ᾽ 
νας. 

ϑῷ, Χαριν. ΥἿΥ π]Δ]ῸΥ πδέϊι. 

283, Κονθϑύλη δῆμος ᾿ἀττιχῆς 
τῆς Πτολεμαΐδος φυλῆς. (ἰπϑπαῖ- 
ἴα ΘΟ ΠΟΏ]Θ 6556 {πῖθιι5 Ατι1- 
σα6. πιομιῖὶξ ΕἸ. Ομγ.) ἢ Πανδίο- 
νος. 8. 
34. ΑΙά. εὐ Βοσῃ, Ζιιπΐα Χάρης. 

ἐβράδυ- 

ἥψομεν τοῦ κορκόρου, κατασχίσαντες αὐτόν. 

βεα 8 δὲ Χάβης. οὕτως Ἡρωδια- 
νὸς ἐν τῷ τρίτῳ τῆς καϑόλου πα- 
ρατίϑεται τὸ ὄνομα διὰ τοῦ β, Χά- 
βης. τὸ δὲ Φλυεὺς ἀπὸ δήμου. 

. 235. 1ἴἴὰ Βδν., 151 αιιοα γὲ ξοτέθ 
ποσίθοΐππι δϑδὲ ἴῃ 60 πΠρτοὸ, αιοά 
ὙΘΥΒΙΪ ΠΘΟΘΘΞΔΥ ΠῚ ΡΥΘΘΡΐ Β Ῥα- 
Υἶβ., σϑοῖθ ρυορδηῖριβ Βιοἰβισῖο 
Οοπη͵θοῖ. ἴῃ Αὐἱβέ, Ρ. 291. οἱ ἢ 1π- 
ἄἀογῆο. ΒΥ. βθοπηθιπι ΠΊΘΠΡΥ. Ῥᾶ- 
γΥἱβ. π᾿ δ λοιπόν ἐστιν, ἀππαπαὶ, 
παπαὶ, παπαιάξ. 

936. ἐν Βυξ. ΒΥΖΑΠΕΣ ἔδοῖ]θπι 
Θχριρσηδίϊοηθηι ἄπο Οἰπιοηθ, Ο- 
Ἰγήὰρ. 71, 1., δηΐθ Ομγ. δὲ. 471.; 
1. 6, ξεγπιθ 50 δηΐθ δοίβς εξρϑϑ, 
1πε6]}ΠΠ|σὶς Η. Ὑοϑβῖιι5, νά ΤΒποΥ- 
αἸα 15 Ἰπίθγρρ. 88 1. 98. 

2838, τὸν ὅλμον. (αἸνθαπι, 
Βαολεζοβ.) ξυλίνου ὄντος τοῦ δλ- 
μου. καὶ Ἡσίοδος (ΟΡρ. ε: Ὁ. 423.)" 
δλμον μὲν τριπόδην τά- 
ὠνξειν. 8. 

239, τοῦ κορκόρου. (γοσδίατῦ 
ΘΕ18 11 κόρχορος.) - λαάχανόν τι 
ἄγριον καὶ εὐτελὲς ἐν Πελοποννή- 
σῳ (6ὺ 101: δδὲ ϑηΐπι ἀπαραί 5 
ἀγνθηδὶς Τάπιπ. βἶνθ πᾶσ. Ῥμοθηϊ- 
οϑα Ηοϊπιδημΐ, «οζεγραμολἠφιϊ, 
ἩϊϊθΥ ΔΎ οἷο. , Ῥαρρείκολί 56- 
οππάτιπι 7. Η. Μοββίιηι.), ὡς καὶ 
ἡ παροιμία (ν. ΗἩερμαρβίϊοπ Ρ. 46. 
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ἀλλ ἐγκονῶμεν, ἄνδρες, ὡς ἔσται “άχητι νυνί’ 
σίμβλον δὲ φασι χρημάτων ἔχειν ἅπαντες αὐτόν. 
χϑὲς οὖν Κλέων ὃ κηδεμὼν ἡμῖν ἐφεῖτ᾽ ἐν ὥρα 
ἥκειν ἔχοντας ἡμερῶν ὀργὴν τριῶν πονηρὰν 
ἐπ᾽ αὐτὸν, ὡς κολωμένους ὧν ἠδίκησεν. ἀλλὰ 

245 
χωρῶμεν, 
σπεύδωμεν, ὦνδρες ἥλικες, πρὶν ἡμέραν γενέσθαι, 

ἅμα τε τῷ λύχνῳ πάντη διασκοπῶμεν, 
μή που λαϑών τι ἐμποδὼν ἡμᾶς κακόν τι δοάσῃ. 

ΠΑ. τὸν πηλὸν, ὦ πάτερ, πάτερ, τουτονὶ φύλαξαι, 
ανιρ. 

ΧΟ. κάρφος χαμᾶϑέν νυν λαβὼν τὸν λύχνον πρόβυσον. 

οἂ, Οδἰδξογᾷ,, Εγδϑπις Αἄαρ, Ρ, 
841. οἄ. νγ 6015}. 1) σιά,)" καὶ κόρ- 
πκορος ἐν λαχάνοις. (5 πη116 11- 
1υὰ σιοα ρΡοπια γιαἐαπτιιδ. ̓  τὸ δὲ κα- 
τασχίσαντες, αὐτὸν τὸν ΜΌΝ 
δηλονότι. οὐ γὰρ τὸν κόρχορου, 8 

940. ἔσται. ῇ δίκη, ἢ τιμωρία, 
ἢ) τοιοῦτόν τι. τοῦτο δέ φησιν, ὡς 
τοῦ Κλέωνος εἰς δίκην ἐπαγαγόν-- 
τος τὸν “ἄχητα. στρατηγῆσαι δὲ 
αὐτόν φῆσι “ημήτριος πρὸ τριῶν 

ἐτῶν εἰς Σικελίαν πεμφϑέντα μετὰ 
ψεῶν “Λεοντίνοις βοηϑήσοντα εἷς, 
5, - Ῥχγαθϑβίαι μἰβίοσϊαπι οχ ΤΒιι- 
ογαϊάθ σορηοξοοθῦθ, αὶ 110. 8. [,6- 
οἰοίθπι ΝΘ! ΠΟΡῚ οἵ Ομαγοθδάθηι 
ἘΠΙΡΗΪΠ οίαθ ἀιισα5 Π5505 οι ᾿πι- 
ῬΘΙΟ 90 πᾶνῖιπὶ 1η Θ᾽οΙ Π]απὶ βογὶσ 
ὈΪῈ, ὩΡῚ οσοῖδο Ομαγοθδάα Γ,8 065 
5Ο]ι5 ἔαϊδ ἱπηροσγαίου οἷς, 77. Οῆτγ.- 
νἱα, ΤΠιο. 8, 86., 90., 115. Βε. 1.6- 
Ὁμθίθτι ἔγαιιθ δ᾽ πα τ|511ΠῈ 6556 
Ταοηθὲ 1π 8:0 1118, 1ἴδααθ Ἰπξϑυτιβ 
806. οὲ 8638. ἰγαάιιοὶ 511} ποπλΪη6 
1 ρεῖῖ5 οδηΐβ. οἵ. 5646. 

941, 2, σίμβλον κυρίως εἰσὶν 
αἱ ϑῆκαι, ἔνϑα αἱ μέλισσαι ἀπο- 
τίϑενται τὸ μέλι. ὡς τοῦ “Ἰάχητος 
δὲ τὰ δημόσια σφετερισαμένου, καὶ 
πλουτήσαντος. (χϑὲς οὖν Κλέ- 
ὦ.) κατ᾽ ἐπιταγὴν δὲ τοῦ στρατη- 
γοῦ καὶ οἱ δικασταὶ ἐκαλοῦντο. --- 
8. κηδεμὼν, οιγαξογ., ῬΥΆΘ565 
ια εἰ, ἐν ὥρᾳ, Τβπιρουΐ. 

943. παρὰ τὸ κηρύσσεσϑαι σιτία 
ἡμερῶν τριῶν τοῖς στρατιώταις ἔ- 
παιξε, --- 8, οἵ. Ῥας, 812. πονη- 

ροἂν, 4186 εἱ ποσοξίαπι δοθϑϑδῖ, 
τ] Ο]Θϑί8Π), Ρ υου!] 5817. 

οάί͵ τηρμάοβο ΠΡΥὶ κολουκένους, 
1Δὰ αιιοά ΡὈ]γθ5. δηΐμηβ ἀν θυ οσιιπέ. 
5). ἐπίουρυθίατν" χολάσοντας. οἵ. 
258. Βτ. δοοίρίθραι ρτοὸ κολούσαν- 
τας. ἃ κπολούω. νἱΐὰθ ϑομπθιάετὶ 
16Χ. δγ. ν. πολάξω. --- ὑπερμέτρως 
1ρτὶ ἀλλὰ γὰρ, οογγίρσεπία Βοηί- 
16]ο. 

φή6, χὠρῶμεν. Πι 6, καὶ ὁρῶ- 
μεν, οἵ νἱάφατιιδ, 5611 σανεαπιίδ. 
Ῥούρθγαπι οοὐᾶ, χωρῶμεν, «ιοά 
ΤΛΪ Δ 115. Θὲ ΟΠΆΠῚ σπεύδειν. ΒΠ65, 
537. ὅρα, κατ᾽ ὄρφνην μὴ φύλαξιν 
ἐντύχης. 41. φυλάξομαί τοι εἴς. 

948, παρέπονται͵ αὐτοῖς παῖδες, 
καὶ πιϑανῶς, ἵνα ἡ ὀρχήστρα πλη- 
ρωϑῇ" παῖς δέ τις προηγούμενος 
μετὼ λύχνου, προεωρακὼς πηλόν. 
-- 8. πιρίχιπι, διιοίογθ Ηθρῃβϑο- 
δ[Οη6 ο. 15. Ρ. 94. 64. Οαἰδίογα,, 
τὸ καλούμενον Εὐριπίδειον τεσσα. 
ρεσκαιδεκασύλλαβον" οἷον παρὼ μὲν 
αὐτῷ Ἐυριπίδῃ (ἔχ. ἱποογξ, 198.) 
ξῷος ἣνίχ ἱππότας ἐξέλαμ- 
ψεν ἀστήρ᾽ παρὰ δὲ Καλλιμά- 
χῳ (ἵν. 106,) ἔνεστ᾽ ᾿πόλλων 
τῷ χορῷ' τῆς λύρης ἀκούω 
οἵ, 

249. ἀμέτρως οοἀά. χαμάϑεν σύ 
νυν οὐ 564, νϑῦϑιι μοί γε νυν δο- 
κῶ, αιιαθ οογίαιῖηη οηθη ἀατυιηδ νὰ 
ἀοοι!, 5.0: κάρφος χαμάϑεν. 
[ ἐν] κάρφει γὰρ ἠρέμα τις προ- 
μύσσει. πρὸς τοὺς παῖδας δὲ φησι 
προπέμποντας αὐτόν. 



150 α ΡΙΤΣΥΘΟΥΦΥΑΊ ΝΟΥΣ, 

ο50 ΠΑ. οὔκ, ἀλλὰ τῳδί μοι δοχῶ τὸν λύχνον προβύσειν. 

ΧΟ. τί δὴ μαϑὼν τῷ δαχτύλῳ τὴν ϑρυαλλίδ᾽ ὠϑεῖς, 
χαὶ ταῦτα τοὐλαίου σπανίξοντος, ὦ ᾽νόητε; 

οὐ γὰρ δάκνει σ᾽, ὅταν δέῃ τίμιον πρίασϑαι. 
174. εἶ νὴ Ζ4ί᾽ αὖϑις κονδύλοις νουϑετήσεϑ᾽ ἡμᾶς, 

ἀποσβέσαντες τοὺς λύχνους ἄπιμεν οἴκαδ᾽ αὐτοὶ, 

ἴσως ἐν τῷ σκότῳ τουτουὶ στερηϑεὶς 
τὸν πηλὸν, ὥσπερ ἀτταγᾶς, τυρβάσεις βαδίζων. 
ἢ μὴν ἐγώ δου χἀτέρους μείζονας κολάζω. 
ἀλλ᾽ οὑτοσί μοι βόρβορος φαίνεται πατοῦντι" 
κοὐκ ἔσϑ᾽ ὕπως οὐχ ἡμερῶν τεττάρων τὸ πλεῖστον 
ὕδωρ ἀναγκαίως ἔχει τὸν ϑεὸν ποιῆσαι. 
ἔπεισι γοῦν τοῖσιν λύχνοις οὑτοιΐ μύκητες" 
φιλεῖ δ᾽, ὅταν τοῦτ᾽ ἢ, ποιεῖν ὑετὸν μάλιστα. 
δεῖται δὲ καὶ τῶν καρπίμων ἅττα μή ᾽στι πρῷα 

οδὅ 
χἄπειτ᾽ 

ΧΟ. 

460 

οθῦ ὕδωρ γενέσϑαι, 
9 - ἣν 7 - 

κἀπιπνεῦσαι βόρειον αὑτοῖς. 

τί χρῆμ᾽ ἄρ᾽ δύκ τῆς οἰκίας τῆσδε συνδικαστὴς 

πέπονθεν, ὡς οὐ φαίνεται δεῦρο πρὸς τὸ πλῆϑος; 

2560. τῳ δί. δειχτικῶς τῷ λιχα- 
νῷ δακτύλῳ. τ ὅν. βύσσειν (610) 
δὲ εἰς τὸ ξάπροσϑεν βαλεῖν τὸ ἐλ-- 
λύχνιον. ὃ. δοκῶ. οἔ, 177. 

ΟΒΊ. ὡς τοῦ παιδὸς τῷ δακτύλῳ 
ἐπισπασαμένου τὸ ἐλλύχνιον, καὶ ἐν 
τοσούτῳ ἐλαίου ἐχχυϑέντος, εἷς τῶν 
πρεσβυτῶν, ὃς καὶ πατὴρ τοῦ παι- 
δίου, ἀγανακτήσας κονδύλους αὐτῷ 
δίδωσιν. 8. Ἧ 

ΦΡδῷ. οοαα. ὦ ’νόητε σύ. 5ι5ῖπ- 
Ἰθγθ ργοποπιθη ἄμετρον Βρῃὶ]. ΒΥ. 
ΔΙΠ 416. 

958. οὐ γὰρ λυπεῖ σε τὸ ἔλαιον 
πολλοῦ πιπρασκόμενον᾽ οὐ γὰρ αὖ- 
τὸς ἀγοράζεις, πατρὸς δὲ υἱὸς σμιυ- 
ὯΘΟΛ ύγου. δι 

257. ὁ ἀτταγᾶς ὔὕρνεόν ἐστι τερ- 

πάμενον ἐν ἕλεσι καὶ πηλώδεσι τό- 
ποις καὶ τέλμασιν, ὃν ἡμεῖς φαμεν 
ἀτταγῆνα. (ΕΔΈΕΣ: 828.) τυρβᾶά- 
σεις, ἀντὶ τοῦ ταρᾶξεις. 8. 

960. ἡμ τεττ. μθν 4 αἴος, ἘῚ. 
ΟἿχ, Βε.: φωμαιγιάμο. σομπίτα ΒΥ. : 
δὲ πιίγιωτι, τὶ 4 αὐ δμπιπιάπι οἷς 
ἀἰθς πϑοθδδϑθ ιμογὶς ὕουόπι ρίμεγο; 
ααοα τΐπὶ αἰοοϊαῖαμα. νἱαθίαγ. 
οἵ. 472, 

962, οὑτοιὶ μύ κ. φασὶν ὅτι 
ὑετοῦ μέλλοντος γενέσθαι οἱ περὶ 
τὴν ϑρυαλλίδα τοῦ λύχνου σπιν-- 
ϑῆρες ἀποπηδῶσιν, οὺς μύκητας 
νῦν λέγειν ὡς τοῦ λύχνου ἐναντιου- 
μένου τῷ νοτερῷ ἀξρι. καὶ Ἴρατος 
(ἴμ “Διοσημείοις)" ἢ λύχνοιο μύ- 
κητὲες ἐγείρονται περὶ μύ- 
ξδαν Νύκτα κατὰ ,οτίην. -- 
καὶ Καλλίμαχος" (εὖ τ’ ἂν 4ύυ- 
χνου δαιομένου) ἄδδην ἐγέ- 
ψοντο μύκητες. ὃ. ΨΊτρ.. τποηθηΐα 
ΕῚ. ἢν., Θθοῦρ. 1, 990.: πδὸ τιο- 
οὐμτηια φιιΐάοπι οαγμθτιίεϑδ Ρέεπδα Ρω- 

οἰίας Νοδοίυθγ ψϊθιποπι) ἐδδέα οἰ 
αταάοπὲθ νἱάογοπέ ϑοιπιείίίαγε οἶδιαπι 
δὲ μωέγὶϑ ΘΟΤΙΟΓΘδΟΘΤΘ ͵μωπρος. -- 
φιλεῖ. ἤγουν ὁ Ζεύς. δ]. ὙἹοῦ. 

269. 116 ΒῚ. Ομγ, εἴ 4111. οοἀᾶ. 
πλποΥο δα] τογαῖο ὅταν ἢ τουτί. 

Φ64. ἐμφαίνει διὰ τούτων τὸ 
γεωργικὸν ἦϑος, εὖ “μάλα δεικνύων 
ὅτι μέλει αὐτοῖς τῶν καρπίμων. 8. 
γοβ5.: Νοὲμβ ἐδ ὃς απο αἴἰοπεὲ 
Ῥεϊαρεινάολδ, ας πίολὲ “για γοιβ 
-ρίγχά., 1)ὼ55 ΤΠ α55ὸγ ἐοιππι πὰ 
ἀγα ῦ δίθ ἀπισολθ ζγίσολον Νοτγά- 
λαμοΐι. ττ᾿ ἂρ. Ροϊϊιιοθπι 7, 152., 
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οὐ μὴν πρὸ τοῦ γ᾽ ἐφολκὸς ἦν, ἀλλὰ πρῶτος ἡμῶν 
ἡγεῖτ᾽ ἂν ἄδων Φρυνίχου" καὶ γάρ ἐστιν "ἀνὴρ 

270 φιλῳδός. ἀλλά μοι δοκεῖ στάντας ἐνθάδ᾽, ὦνδρες, 
») ονς Ἵ -" , , 2 , 

ἄδοντας αὐτὸν ἑκκαλεῖν, ἣν τί πῶς ἀκούσας 
3 - Υ̓͂ ς 2 ς - Γ. ΄. 

τοὐμοῦ μέλους ὑφ΄ ἡδονῆς ἑρπύσῃ ϑύραζξε. 

τί ποτ᾽ οὐ πρὸ ϑυρῶν φαίνετ᾽ ἄρ᾽ ἡμῖν ἃ. ἀ. ἀνο- 

ὁ γέρων, οὐδ᾽ ὑπακούει; 
μῶν ἀπόλωλε τὰς ἐμβάδας, ἢ προσέκοψ᾽, 

τος 

καὶ τάχ ἂν βουβωνιῴη. 

σκότῳ τὸν δάκτυλόν που, 

φλέγμην᾽ αὐτοῦ τὸ σφυρὸν γέροντος: 

μοιόστ. 
ἴοι, ἃ τηϊη. ἀ. 

48.3 6Π|]. 

εἰ. “δ: εν πὸ 

Σ ἴθ. 

ἅ8:» 

9 1. 

Ἐπ αι 

ἢ μὴν πολὺ δριμύτατός γ᾽ ἦν τῶν παρ᾽ ἡμῖν, 

280 

83. 8. Ὅτ. 61 12ἢ. 

καὶ μόνος οὐκ ἂν ἐπείϑετ᾽, ἀλλ᾽ ὁπότ᾽ ἀντιβολοίη, 
αϑὴν,. Ὁ 6. ΤΡ Ὁ. 

κάτω κύπτων ἂν οὕτω Δἰϑον ἕψεις ἔλεγεν. δα}}. 

ὩΒῚ μδθς ρυοΐεσὶ, Ἰδρίτασ καρπία 
πρώϊα: «τπδπὶ βθοιῖιβ ῬΟΥΒΟΙΙ5 
αρΡ. δου δὰ Μουσβὴ). 1εχ. ρτοβ- 
οὐ, Ρ. 827., 8592. 5ουθὶ 7061 καρ- 
πίων. 

968. ἐφολκός. ἐφολκὶς κυρίως 
λέγεται, ἡ λέμβος ; ἤτοι ἡ μικρὰ 
ναῦς ἡ ὑφ᾽ ἑτέρας μεγίστης νεὼς 
ἑξλκομένη διὰ βραδντητα. --- 8. 

9269. Φρυνίχου τι, μέλος τι. 
ἴῃ ἔθυτιβ, ϑῃ ποίη Βε.; 1188. 
δὼ δὲ πρῶτος Ἁρμοδίου. ἀα Ῥμεῦ- 
πΐομο οἵ. 990. 

970, στάντας. πρὸ τῶν ϑυρῶν 
τοῦ Φιλοκλέωνος στάντες οἱ τοῦ 
ΦῸΝΨ τὸ στάσιμον ἄδουσι μέλος. 

275. ἐκ τοῦ εἰκότος τὴν τοῦ γέ- 
θοντος ἐπὶ τὰ ἔνδον διατριβὴν τε- 
Ἀμαίρεται. βουβωνιώῃ ὃὲ τὸν 
βουβῶνα ἀλγοίη. 8. 

277. Ἰἰθτὶ σΟΥσρτ18. ὩΣ ΘΥ5. δὲ 
κακοφώνως : - ἐφλέγμηνεν --- γέ- 
ροντος ὄντος. 58 118 ιτἰϑ] ταί δὲ 

ἤοο δὲ βθηι8 νϑυϑιχι ἀρ παγὶθ- 

ΤΟΥΤῚ, δὲ 1Ππᾶ4Φ φιιοα 9280, γαβεϊ- 
ταῦ ἀθίεπάο τις ῬΥΟΠΟΙλΪπΘ: Ὥδιπ 
να]5Ὸ 101 Ἰερίλιν ἀντιβολοίη τις, 
4αδηη Ἰῃ θυ οἰ ΠΟ ἢ 61 ε558 1π1ο]- 
11585 ΟΧ 5: π}} 1015. πᾶ ρῥσαοΐαὲξ 
ἵΜ δῖ. δου. δύ. ὃ. 294, 9. 

4279. δρεμ., αοογγώπωδ μά οχ, 

280. ἀλλ᾽ ὁπόταν (61). ἤγουν 
ὁπότε μεταστῆσαι τοῦ δικάξειν παρ- 
ἑκάλεε αὐτόν τις; ὕπως ἂν μὴ 
αἰδεσϑ είη διὼ τῶν ὀφϑαλμῶν, κά- 
τω κύπτων Ἵξϑον ἕψεις ἔλεγε. 
παροιμία δὲ ἐστιν ἐπὶ τῶν ἀδυνά- 
των γενέσθαι τὸ Δίϑον ἕψεις, εἷς 
καὶ τὸ Πλίνϑον πλύνεις, καὶ Δύ- 
τραν ποικίλλεις, καὶ εἰς ὕδωρ γρά- 
φεις, καὶ “ἰϑίοπα λευκαίνεις, καὶ 
Κατὰ ϑάλατταν σπείρεις, καὶ τὰ 
τοιαῦτα. 8. 

281. κάτω κύ ἱπτων ἂν οὔ- 
τῶ. ῬΑ] ΠΡ οΟἸΘιι5 δὲ αἰ γοοΒθθιιβ 
ἸιβισραϊΣ ΡΥῸ ἰοηϊοῖθ ἃ ΤΠΪΠΟΤΘ: 
416 ἀθ τ νἀ. Ηερμιαδβῖ, οδρ. 
19. εὐ Ηρυμδηη, ἘΕἸθπι, ἄοοίγ, 
τηοίτ, Ρ. 468. 
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τάχα δ᾽ ἂν διὰ τὸν χϑεσινὸν ἄνϑρωπον, α5., ἃ. εἰ 
δ τ: 

ὃς ἡμᾶς διεδύετ᾽ ἐξαπατῶν καὶ λέγων, 45.; 8]. εἰ ἀπι. 
ὡς φιλαϑήναιος ἦν, 4α. 4. ἢ. 

ο85 καὶ τάν Σάμῳ πρῶτος κατείποι, ἡ: πὶ 
διὰ τοῦτ᾽ ὀδυνηϑεὶς εἶτ᾽ ἴσως κεῖται πυρέττων " 

8. 6: Ἢ: δὲ ἴ. ἃ, 

ἔστι γὰρ τοιοῦτος ἀνήρ. 8]. Ρο]. 
ἀλλ᾽, ὠγαϑ᾽, ἀνίστασο, μηδ᾽ οὕτω ἃ. ἃ. 

σαυτὸν ἔσϑιε, μηδ᾽ ἀγανάκτει" ἀπ. 6.1. τῆς 
500 καὶ γὰρ ἀνὴρ παχὺς ἥκει (ἃ. ἐν. 

τῶν προδόντων τἀπὶ Θράκης, ἐν ἃ: 
ὃν ὕπως ἐγχυτριεῖς. --- ὕπαγ᾽, ὦ παῖ, ὕπαγε! 

85... 9. 10π, ἃ Ὑπ|ῃ. ἃ. 6. 
114. ἐθελήσεις τί μοι οὖν, ὦ πάτερ, ἦν σού τι δεηθῶ; 

10}. ἃ Τηΐη. ἔ. 

ΧΟ. πάνυ γ᾽, ὦ παιδίον' ἀλλ᾽ εἰπὲ, τί βούλει μὲ πρία- 

982. “στοχάξεται ἑτέραν ποόφα- 
σιν, καὶ, ὡς κρινομένου τινὸς καὶ 
διαφεύγοντος τὴν δίκην, ἀναξίως 
φησὶν αὐτὸν ὠδυνηϑῆναι. 8. 

385. τὰ περὶ Σάμῳ ἐννεακαιδε- 
κάτῳ ἔτει πρότερον ἐπὶ Περικλέ- 
ους ἄρχοντος γέγονε. Μιλησίων 
γαρ ποτε καὶ Σαμίων μαχομένων 
᾿ἀϑηναῖοι παρακληϑέντες ὑπὸ ἢῖι- 
λησίων εἰς συμμαχίαν ἐπεστράτευ-: 
σαν κατὰ τῶν ̓ Σαμίων, Περικλέους 
ἡγουμένου τοῦ ῬΞανϑίππου. κακῶς 
δὲ διατεϑέντες Σάμιοι ἐπεχείρησαν 
πρὸς τὸν βασιλέα τῶν Περσῶν ἐπ- 
ελϑεῖν, καὶ δὴ τοῦτο μαϑόντες 
᾿Αϑηναῖοι τριήρεις πολεμικὰς κατ᾽ 
αὐτῶν κατεσκεύασαν, Περιπλέους 
εἰσηγησαμένου αὐτῶν. τοῦτο δὲ μα- 
ϑόντες Σάμιοι μηχανήν. τινὰ κατε- 
σχεύασαν κατ᾽ αὐτῶν, ἣν μαϑόντες 
᾿ϑηναῖοι ὑπὸ τινος Καρυστίωνος 
ἐφυλάξαντο, καὶ Σαμίους μὲν κα- 
κῶς διέθηκαν, τὸν δὲ «Καρυστίωνα 
ἐτίμησαν σφόδρα μετὰ τοῦ γένους, 
καὶ τῆς αὐτῶν πολιτείας ἠξίωσαν 
ὡς οὖν τινος ἐξαπατήσαντος καὶ 

σϑαι καλόν. οἶμαι δέ σ᾽ ἐρεῖν 
101. ἃ τηἰῃ. ΠΧ. ο. 

εἰπόντος ὃ ἑαυτὸν εἶναι μηνυτὴν τοῦ 
σκαιωρήμωατος ( (Ρθββίπιθ ΠΟΥ σκαι- 
οὔ ̓ δήματος) τῶν “Σαμίων, καὶ διὰ 
τοῦτο ἀπολυϑέντος, φησὶν ὀδυ- 
γνῆσϑαι τὸν Φιλοκλέωνα ; ὡς ταῖς 
χατξαδίχοις μᾶλλον χαίροντα. 8. οἵ. 
ΤΒπο, 1, 115. 5644.» 4ποπὶ 1απᾶ6- 
ΠΡ ῊΝ ῥῆεπο Ὁ 

288. πρὸς Φιλοκλέωνά φησι. πα- 
χὺς δὲ πλούσιος. (εἴ. Ῥαο. 617.) 
ἐκ δὲ τοῦ ἐναντίου λεπτοὺς τοὺς 
πένητάς φησιν (φασιν). 8, 

989, σαυτὸν ἔσϑιε. ΑΙσδρι8: 
ἔδωδ᾽ ἐμαυτὸν, ὡς πολύπους. Βε. 
οἵ. Ψψά]ΟΚ. δά ἔν, Οδ]]πι. Ρ. 107. 
Πχιά. 

491. τἀπὶ Θράκης. πονΐδ το- 
Ῥὰ5 βἰπάθυθ βοϊεραὴηῦ Αἰμθηῖθη- 
δ᾽ τπ| 50011 ΤΏγΘΟΘ5, οὗ, Εγ5. 109. 
Ἡ. Κ7ο55. 

292. ἐγχυτ ρεεῖς. ἀντὶ τοῦ φο- 
νεύσειβ., ἐκ τοῦ παρεπομένου " καὶ 
(πιο ὡς, 4186 νοοδΡιὶα ποηππ- 
αϑπι 1 ͵5ΟΘῊ {11} ἐγχύτριαι αἱ τοὺς 
χοὰς τοῖς τετελευτηκόσιν ἐπιφέρου- 
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905 ἀστραγάλους δήπουθεν, ὦ παῖ. οι. 4. ἢ. 

ΠΑ μὰ 4 ἀλλ᾽. ἰσχάδας, ὦ παππία" ἥδιον γάρ. α5., 

ΧΟ 

Ἰοῆ; ἃ Γαΐ αν. ΘΕ]. ἢ. 

οὐκ ἂν μὰ Δί᾽, εἰ κρέμοισϑέ γ᾽ ὑμεῖς... 1. ἀ. ἢ. 
ΠΑ. μὰ 4 οὔ τἄρα προπέμψω δὲ τολοιπόν. 

ΧΟ. ἀπὸ γὰρ τοῦδ᾽ 
100. ἃ 11. ἴγὶ 

ἐμὲ τοῦ μισϑαρίου τρίτον αὐτὸν 
ἔχειν ἃ: ἫΣ 

800 ἄλφιτα δεῖ, καὶ ξύλα, κὦψον" συ δὲ σῦκά μ᾽ αἷ- 
τεῖς. ἢ . 1 ο. 

ΠΑ. ἄγε νυν, ὦ πάτερ, ἢν μὴ τὸ δικαστήριον “ἄρχων 

πόϑεν ὠνησόμεϑ᾽ ἄριστον; ἔχεις 

καθίσῃ νῦν, 8.57 Ῥῇον. 
οἱ 10}. ἃ 111. 1. 

10}. ἃ ΤΠ. {γ. ὁ. 
ἃ 

ἐλπίδα χοηστήν τινα νῷν, ἢ πόρον Ἕλλας ἵἴε- 

ΧΟ. ἀπαπαῖ, φεῦ, 
ρόν; ΘΗ: 

0. ἃ ΠΊ1Π. 

805 μὰ “0 οὐκ ἔγωγε νῷν οἶδ᾽ ὁπόϑεν γε δεῖπνον 

σαι εἰς. 8, --- νἱᾶθ διιάδιι ἴῃ ἐγ- 
χυτρίστριαι. Βτγ. Υυγϑαπι 8.: ὕπα- 
γξ. (τεαϊ.) εἰς τὴν οἰκίαν δηλονότι, 
ὡς κατασταϑέντων αὐτῶν. παπία 
(4296.) δὲ πάτερ. 

ΟΡ, αβίγαρα! Ἅ 1515 οὐδὲ Ῥιιθσι- 
Ἰογπι, οἱ ἀρ. Δρο!οηΐπι ἈΠοα, 
Οπρίάἀΐπεπι Παρ 65 οὰπὶ Οαπυπηθθ 
δῖος Ἰαδιϊαμίθηι, απ εἴ αρ. Ῥμὶ- 
Ἰοβίγαϊιηι ΟΡΘΥδ6 -} ΡῬΥΘΕ πα ν]- 
ἄθγα ἱπιαρίπεπι ἀστραγαλιξόντων 
1Ἱ. Οἰν. 

296. ἥδιον, ἤδυ τι- 
9297, οὐκ ἄν. ὠνήσομαι δηλον- 

ὅτι ἰσχάδας, εἰ κρεμασϑέντες ἀπ- 
άγξοισϑε. 8. 

298, 1ἴὰ ποβ5 οἹ᾽πὶ εἰ Ὠϊπη4, 56- 
"ουπάππι Ἀδν., «ιιΐ παρεὶ οὔτ᾽ ἄρα. 
ΑἸ} οὐκ ἄρα. 

299. μισϑ. ὡς τριωβόλου τοῦ 
δικαστικοῦ ὄντος μισϑοῦ. 8. τηθη- 
αἰοϊξαΐθαι Βουιηι πάἀϊσιμ Ρ6Υπ 
βΈοἿὉ Οὐτηΐοιι5. 

8ϑοῦ. Πος πιρίτο ϑάρρῆο 80. 
Ηερββεϑί, οδρ. 9.: δεῦτέ νυν, ἀ- 
βραὶ Χάριτες, ,“καλλίκομοί τὲ Μοῖ- 
σαι. 8.: σῦκά μ᾽ αἰτεῖς. ἤγουν 

ν» 

ἔσται. 85.) 2 Δῃ.- 

τρυφῶν βούλει, ὅτι τρυφήν φασι 
τὸ ἐσθίειν ἰσχάδας. 

801. ἣν - νῦν, οἱ Ποάϊα ργαο- ΄ 
ΣΟΥ͂ τιοῖε Θχογοθαξ 7μαϊοίμπι. ᾿ ἄρ- 
χων. ἵπῖγα 1895. ὕβροιξ᾽ » ἕως ἂν 
τὴν δίκην ᾿ἄρχων καλῇ." Β6. 

909. ἐλπ. χρηστήν τινα. ῬΙαπέ, 
9212. ἔχω τιν᾽ «ἀγαθὴν ἐλπίδα. ΤΙάεπι. 
δι: πόρον Ἑλλάς. (5ἷς οἰΐαηπι 11- 
ὈΥ1 Αὐϊβὶ., 564 τ8]6, β᾽ φιυάθηη, π10- 
πη ΒΥ., [15 γϑυθὶς 5 δ Ποαίαν 
Ἠε]]οβροπίι5.) νῦν πόρον τὸν 
πορισμόν φησιν. (πιὸ ῬῈῪ 7σοιιπι 
τὸν πορισμὸν νοσεῖ Ηε]]Θ5ρομ 1, 
ἢ. 6, ρουξαρίαπι βθὶι ρυαθβί ἀϊιηι 
ΒΑ] 5, 4416 Τὰ ρ]Θπ11 ΚΟΥΧῚ Σιϊδ 
Ηε]]δβροπῖυβ: νἱᾶ, Οουῃ. Νερ. 
ὙΠδπιῖβί. ο, 5.) ἐπήνεγκε δὲ τοῦτο 
παρὰ τὸ Πινδαρικόν" πανδεί- 
ματι μὲν ὑπερπόντιον Ἑλ- 
λὰς πόρον ἱερόν. ΒΟΥ Θπάτπιπι 
νά θῖν πανδείματι μὲν ὑπὲρ 
πόντιον ἍἝλλας πόρον ἱε- 
οὖν, 15. 6. εἰ, ψίθπε ΟἸπτι9 5 τπθέμαμτιέ 
ἐγάπο ἤγθέγπι δαόγαπ ΤΠ] ἰΐε : πι6- 
48 δηΐπι ἔγείππι εδὲ ὑπερπόντιος 

ὦν ΕΣ 
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ΠΑ. τί με δῆτ᾽, ὦ μελέα μᾶτερ, ἔτικτες; ἴοῃ. ἃ 

ἵνα μοι πράγματα βύόδκειν παρέχῃς; 
ΤΉ]Ώ. {τ 

10. ἃ 

πλοῦ τ, Ὁ, 
΄ Π 2 ΘῚ ΤῊΝ 8 

ἀνόνητόν σ᾽ ἀρ᾽, ὦ ϑυλάκιον, εἶχον ἄγαλμα. 

ἕ, ὃ, πάρα νῷν στενάζξειν. 

πύρος. 568 πόντιος. ῬθΥξαγαπι Χ6- 
δθηὶ αἰοὶ 116 ]16χὶν ὙΤ ΠΙΘΥ ΟΠ 8. 

806. νῃσο μῆτερ, οιἵπὶ Πδθ6ο 
δίς πιϑίοα. ΟΧ ᾿ἰγαϑοθαΐα. 8.: 
πράγματα βόσκειν. ὁ λόγος 
ἐκ Θησέως Εὐριπίδου. ἐκεῖ γὰρ 
ταῦτα λέγουσιν οἱ ταττύμενοι παῖ- 
δὲς εἰς βορὰν τῷ ἵηινωκενταύρῳ 
(Μηινωταύρῳ. ταῦτα αἱοὶξ τοΐδπι 
1ΠΠ|8 πὶ οΥδίϊο 6 Πὶ, 4ὰ86 Ἰπι] πιο αὶ 
Σογίαββϑ ἔα: τί μὲ -- ἔτικτες, «» 
ἐγὼ δείματι βόσκειν παρέχω, 
Ζογγίοιῖο 56ῖὶι γηΟΤ δέ ΤῸ «7ἰαπι ἜΤΕΑ 
ἤμπι.) τὸ δὲ ἑξῆς τὸ ἀνόνητον 
ἄρα Ἱππόλυτός ἐστιν ὃ λέγων 
ἐκεῖ (πιο ΗΙρροϊγίο καλυπτομένῳ, 
«πο νάϊ Ηθαιμῖμ5,)}. ἀν νη - 

8.9. ἴοη. ἃ πίη. ἃ. οἵ Ῥῇεγ. 

Δ. 

τον ἄγαλμα; πάτερ, οἴκοισι 
τεκών. (ἀνόνητον ἄγαλμ᾽, ὦ πά- 
τερ. Οἴκοισι τεκών.) 

807, ἔγιβῖγα οοαα, ἵν΄ ἐμοί. β ό-- 
σκειν, κατὰ τὸ βύσκειν, φμο τηϊλὲ 
τιοσοΐϊωπι οαὐίροας φιιοά αἰέϊιοὲ αα 
νἕοέμτη. πα πο] πὶ ἵνα μοι προ. β. 
παρέχῃ » τιὲ νἱοῖιδ (βόσκειν, τὸ βό- 
σκειν, οἰ μολεῖν ῬΥὸ τὸ μολεῖν 8ἃρ, 
ϑορῇι. Απέϊσ. 919. οἷο.) πεϊλὲ τιθρο- 
ἐΐπεσπ [ἀοε5ϑαέ. 

808. ϑυλ. ὡς αὐτοῦ βασταξζον- 
τος ϑύλακον. 8. 58σοι]ππι. 4ιιθπι 
ἕοσὲ δὰ υϑοϊρίθη 85 σας, --- πδθο 
ΠΟ 8 (ποῦο, 5868 ἃ ριιθῦο αϊοὶ, 
Δηϊπιδανουεδ ΕἸ, ΟἸγ. 

809. πάρα; πάρεστι. 
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ΣΊΑΣ. 

ΒΖΕ4ΥΚΖΕΚ(Ν. 

ΞΑΩΝΘΙΩ͂Σ. ΚΥΩΝ. 

810 ΦΙ. ((οι, τήκομαι μὲν πάλαι, διὰ τῆς ὀπῆς ὑμῶν 
85... ὅς δἷ 

ΟῬΠιογ, στ. 

ὑπακούων" 

8515 

ἀλλὰ γὰρ οὐχ οἷός τ᾽ εἴμ᾽ ἰδεῖν, τί ποιήσω" τηροῦ- 
μαι δ᾽ ὑπὸ τῶνδε ἀντ. 

ἐπεὶ βούλομαί γε πάλαι 5]. ῬοΪ. ἐπ. 
μεϑ᾽ ὑμῶν ἐλϑὼν ἐπὶ τοὺς καδίόσκους κακόν τι ποιῆσαι. 

88... 8], ΡΟ]. οἱ 51π|. ἢ. 
ἀλλ᾽, ὦ Ζεῦ, μέγα βρόντα, ῬΒον. 
κἀμὲ ποίησον καπνὸν ἐξαίφνης, α. ἀ. ἀνομοιύστ. 
ἢ Προξενίδην, ἢ τὸν Σέλλου τοῦτον τὸν ψευδαμά- 

810. ϑϑπθχ ῬΘὺ ἔουύδῃηθη (ἔσδπο- 
ΞΊΎδηι ἴῃ Ἰάηπᾶ: νἱᾶ. 7460}»5. δα 
ἼΤαὶῖ, 42, 7.) ΔΙΠΟσαῖπιγῦ ΟΠΟΥΤΠΙ, 
418 πο Ῥοΐοδὶ ἀοηλο οχίγθ. Μ6. 
αἀθ βίχορῃϊβ Ὀσγδν 551 πι15 σομηοθαϊά- 
συ αἸχίπηιι5 δα Ῥαο. 1956. 

911. ἐδεῖν θᾶννο5. ΜΜ|ί5ο. οὐἹί, Ὁ. 
267., πιουϊΐο 8 ἀϑερα] αν θ5. ἀο- 
Οἱδ,, οὐηὶ ἱπορῖα 511 Ἰθοΐϊο ΠΡτο- 
τιιπὶ ἄδειν. 51121}} τη θη ἃ ̓ μ θυ τι 
1472, Ἰορεραίιν ἄδοντες ὑγυοὸ ἐδόν- 
τεβ. Ῥϑύρεγαπι αιοαιιθ ΠΥῚ: --- 
ἄδειν, τί ποιήσω; ἀὲ ποφώθο τορ6- 
χίγθ 7) φωϊὰ  ωοίαμι. 

919. ἐπὶ τοὺς καδ. τοὺς ἐν 
τῷ δικαστηρίῳ κάδους, ἐν οἷς τὰς 
ψήφους. κπαϑίεσαν, ὑπυκοριστικώς 
λέγει. ὀνομάξει δὲ ἀπὸ μέρους τὸ 
δικαστήριον, ὡς καὶ πρότερον κλεῳ- 
ὕδραν αὐτὸ εἴρηκεν ἀπὸ τοῦ κει- 
μένου ἐν αὐτώ ἀγγείου, πρὸς ὃ οἱ 

μαξυν. ἃ: Ατιϑῖ. 

κακόν τι ποι- 
ἈΟΣΟΔΕΩΝ ΤΟΣ τινά. 8. οἵ. 

ῥήτορες ἔλεγον. 
ῇσα!ν 
929. 

815. καπνόν. ὥστε διὰ βραχύ- 
τητὰ ἕᾷς ὀπῶν τὴν ξξοδον ποιή- 
σασῦαι. δῖ ΑΘΒΟν Πτ15 ϑαρρ!- 
ΟἸΡτι5 790. μέλας γενοίμων καπνὸς 
οἴο. 

916. ΤΣ τοῦ Σέλλου. ἐπεὶ κα- 
πνὸν εἶπεν. τς οὐ τούτους ὡς 
πτωχαλαζόνας εἴς. ὃ. Τηδη65 86οἴα- 
ἰοῦαβ δῇ ρυοηιίβϑοσθα σα σθθ ΠΤΕΥ 
καπνοί: ἴυαϊτ δαϊοπὶ {4115 Ἰθϑοιδίου 
δῖθ Ῥυοχρηϊῆθβ : 1. Ανίρας 1196. 
Προξενίδης ὃ κομπασεὺς, ἀιιθπι 
Ἰοοιιι ἱπάϊοανε ὃ. 86. Μοπιῖξ 
ΕἸ. Οἢγ.. νοϑίογθϑ νδηϊίαίθηι Πο- 
11 Πιι1} ΡΥ Βαθς {τα δ᾽ σ᾿. Π 8558, 
]}μπιὸ8, ὠπιῦγαϑ.. τιεθ 68. ἘπαΡΟΙΠ 5 
Αμζοϊγοο : καπνοὺς προφαίνει καὶ 
σχιάς. οἵ. Οο6], ἈΠοαϊρΊηΙ Τμθοι. 
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τόλμησον, ἄναξ, χαρίσασϑαί μοι, 
πάϑος οἰκτείρας" ἤ μὲ κεραυνῷ 
διατινϑαλέῳ σπόδισον ταχέως, 

800 κἄπειτ᾽ ἀνελών μ' ἀποφυσήσας 
εἰς ὀξάλμην ἔμβαλε ϑερμήν" 
ἢ δῆτα λίϑον μὲ ποίησον, ἐφ᾽ οὗ τὰς χοιρίνας ἀ- 

Α ᾽ ΟΡ κα δ " 

ΧΟ. τίς γὰρ ἔσϑ᾽ ὁ ταῦτά σ᾽ εἴργων, κἀποκλείων τὰς 

λέξον" πρὸς εὔνους γὰρ φράσεις. 

οιϑμοῦσιν. ἃ. ΑὙ 51. 

ὥύρας:; ἘΠΕ Ὁ, 

1. 1. 

8595 ΦΙ. δὐμὸς υἱός. ἀλλὰ μὴ βοᾶτε" καὶ γὰρ τυγχάνει 1.1. ο. 
σὑτοσὶ πρόσϑεν καϑεύδων" ἀλλ᾽ ὕφεσϑε τοῦ τόνου. 

ΧΟ. τοῦ δ᾽ ἐφέξειν, ὦ μάταιε, ταῦτα δρῶν σε βούλεται, 
, [4 μὴ 

τίνα προφασὶν ἔχων; 

ΦΙ. οὐκ ἐᾷ μ᾽, ὦνδρες, δικάξειν, οὐδὲ δοᾷν οὐδὲν κα- 

10. 926. ἴθ Δοβϑομῖὶπθ 5611 ΣΠ1Ὸ 
ΒΘ. σοηΐθυυι 7ὰ}08: 445... δὲ νο- 
φαϊὰῦ ὁ Σελαρτίον, εἰ 1908. τιτ- 
5απι ὅ.: ᾧ εὖ ὃ, εἶδος ἀμπέλου ἡ 
ἀμάμαξυς, ἣν λέγουσιν ἄναδεν- 
δοάδα. ὅλον δὲ εἴρηται παρὰ τὸ 
ψεύδεσϑαι τὸν Αἰσχίνην καὶ ψο- 
φώδη πομιδῆ λέγειν" καὶ τὸ ξύλον 
γὰρ τῆς ἀμαμάξυος καιόμενον ψφό- 
φον ἀποτελεῖ. (ν14, ΘΠ π ΘΙ ΔΘΥῚ ΙΘχ, 
8... ἢν ν.) »νἵογξαββθθ Ὡ1}11 ἀπά πο- 
ἰα αιιδηι ψευδόπλουτον δὲ 78οῖα- 
ΤΟΥΘΠῚ. ῬΟΘΒΘΘΞΙ ΟΠ ΠῚ νἹ ἘΠ] ΘΥΔΥ ΤΠ, 
5ῖ6 ἴπ Εχι, (6930.}) αἸκὶς βθπαῖιπι 
αι. ΟἸθοπα ἔδοϊαι. ρ᾽θπαα. ψευδα- 
τοαφύξιος, 1. 6. ναπίταϊαπι δὲ π]6η- 
ἀδοίογαπι, 418 ἀτράφυξις δοπιιβ 
εϑὶ, οἰευὶβ οἷο δχογθβοθιβ, 6. 1, 
Οὐτ. 

5917. τόλμησον. βουλήϑητι. 
οοστόλμ. χαρίσασϑαϊ μοι. 1. 6, χάρι- 
σαι. νἀ Μ4ΥΕΙ. δὰ Τγβίδηι Ρ. 385. 
ε(. ΒΘΙ5Κ. 6 5... ΘΌΡΒ. ΡΠ οοΙ. 457. 
τόλμησον, ἐμβαλοῦ μ᾽ ὅπῃ ϑέλεις 
ἄγων. οἴ. Ἐ]Θοϊ. οϑά, οἷο. 

920, 5θαιι. τῶν γὰρ ἀπανϑρακπι- 
ξομένων ἰχϑύων. ᾿ἀποφυσῶσι τὴν 
σποδόν. --- εἰς ὅξ. ὡς ἐπὶ ἰχϑύων 
ὀπτῶν ὀξόάλμῃ ἐσθιομένων. 8. Οτὰ- 
ἐλπιιδ' ἂρ. Αἴπθη. 9. ἡ. 885., 1αιϊι- 

(ἢ. 

κον" ἀν ρ, 

ἀδηΐθ Βε.: : ἀνθ᾽ ὧν πάντας ἑλῶν 
ὑμᾶς ἐρίηρας ἑταίρους Φρύξας, 
ἑψήσας, κἀπανϑρακίσας, ὀπτήσας, 
Ἐϊς ἅλμην τὲ καὶ ὀξάλμην, κατα 
σκοροδάλμην ; “Χλιαρὸν ἐμβάπτων, 
ὃς, ἂν ὀπτότατός μοι ἁπάντων Ὑ- 
μῶν φαίνηται ; κατατρώξομιαι, ὦ 
στρατιῶται. --- ὧν ελ ὧν, ἰδ 1811 
Ζ ΟΥ̓́ΤΙ11111. 

922, τὰς χοερ. ἐν τῷ “τῶν Ἵπ- 
πέων δρώματι εἴρηται. ΣΛΟΣΝ χοιρί- 
ναις ἐχρῶντο ποὺ τῶν ψήφων οὗ 

δικασταί. ἤσαν δὲ κόγχαι τινὲς, ὥς 
φησιν Ἐπαφρόδιτος ἐν ταῖς “έξε- 
σι. 8. νἱάβ δὰ Εχι, 1329. ἀρραγϑὲ 
δα 61, ΒΊΡΘΥ Ἰαρίάθ βοὸς ξῖβεθ 
ἩΠΙΏΘΥΑΥΘ Θη  γαοῖα ΠΥΠΪ5. Θχθηιΐδ, 
16. ῬΟΙ]χ 8, 16... ἨΒῚ νᾶ58 ἔογθη- 
δῖα Ὑδοθηβοῦ: χοιρίναι " πάλαι γὰρ 
χοιρίναις ἀντὶ ψήφων ἐχρῶντο, 
αἵπερ σαν κόγχαι ϑαλαάττιαι. Βε. 

828. ταῦτα. τὸ εἶναι σὺν ἡμῖν 
καὶ δικάζειν. ὕφεσϑε δὲ ὑποχα- 
λᾶτε, ἐκ μεταφορᾶς τῶν πλοίων. 

8527. αἃ ψιο ακέφηι ἴαοϊθηο ἐδ 
Ρτγολήνογα υμξ ἤος τποάο, φμοτιάπε 
δώ ργαφίοχε ἢ 

899, οὐδὲ δο. οὐδὲν κακόν. 
οἵ, 919. 



ΣΦΗΚΕΣ. Ἵ 

990 

151 

ἀλλά μ᾽ εὐωχεῖν ἕτοιμός ἐστ᾽" ἐγὼ δ᾽ οὐ βούλομαι. 
ΧΟ. τοῦτ᾽ ἐτόλμησ᾽ ὁ μιαρὸς χανεῖν, ὁ Ζημολογοκλέων, 

ὅτι λέγεις τι περὶ τῶν νεῶν ἀληϑές. α5.. ἄπ. οἱ ΠΗ. 
ΦΙ. οὐ γὰρ ἄν ποῦ᾽ οὗτος “ἀνὴρ τοῦτ᾽ ἐτόλμησεν λέ- 

εἶ μὴ ξυνωμότης τις ἦν. 
ΤΣ 

1.8. 

γειν;, 

885 ΧΟ. ἀλλ᾽ ἐκ τούτων ὥρα τινά σοι ζητεῖν καινὴν ἐπί- 
ψνοιαν, 8. Ατιβῦ, 

ἥτις ὅσε λάϑρα τἀνδρὸς τουδὺὲ καταβῆναι δεῦρο 
ποιήσει. 

΄ “ “ , »" -»" [2 » μ ΦΙ. τίς ἂν οὖν εἴη; ξητεῖϑ᾽ ὑμεῖς, ὡς πᾶν ἂν ἔγωγε 
ποιοίην" 

οὕτω κιττῶ διὰ τῶν σανίδων μετὰ χοιρίνης περιελ- 
δεῖν. 

ΧΟ. ἔστιν ὀπὴ δῆϑ᾽, ἥντιν ὧν ἔνδοϑεν οἷός τ᾽ εἴης διο- 

840 
οὔξαι, 

εἶτ᾽ ἐκδῦναι δώκεσιν κρυφϑεὶς, ὥσπερ πολύμ ητις 
᾿Οδυσσεύς. 

ΦΙ. πάντα πέφραχται, κοὐκ ἔστιν ὀπῆς οὐδ᾽ εἰ σέρφῳ 

8381. ὁ Π“ημολογοκλέων. ὃ 
τύραννος καὶ ἀρχοντιῶν, ἱπαιῖξ 
δ... 564 π|8]16. αἀϊοοημάμηι ροίιι5, 
60 ΠΟΠΔΪΠ6 ΔΡΡ6]]αυ] ΒΑ 6] γο]θομ 6 πὶ 
εἰρωνικῶς: αἱ ΔΌΠοΥΥΘαὶ ἃ ςοὴ- 
ΟἸΟμΡιι5. παροπαϊβ, ἀπὸ τοῦ δη- 
μολογεῖν. 

8992. ὅτε ἀληϑὲς λέγεις περὶ τῶν 
τριήρων, οἷον παῤῥησίαν ἄγεις πε- 
οὶ τοῦ δήμου. μελετᾷ δὲ ὁ Χορὸς 
κακουργίαν, φάσκων, ἐπειδὴ ὑπὲρ 
χρησίμου τῆς πόλεως λέγεις, εἰση-- 
γούμενος περὶ τριηραρχίας, ἐγκλείξι 
σε. --- διαβάλλει δὲ τοῦτον" οὐ 
γὰρ περὶ νεῶν ἐστιν ὁ λόγος, ἀλλὰ 
περὶ τοῦ μὴ δικάζειν αὐτόν. ξυν- 
ὠμοτας δὲ ἔλεγον τοὺς ἐπὶ κα- 
ταλύσει τοῦ δήμου συνερχομένους. 
(ΤΠ ενίριιβ ἀθ σδιι515 βίαϊίην {6 η1-- 
Πθθὲ βιιβρθοΐιπι μαρθραηΐ σοη]ι- 
ΥΤαιΟπἶβ διιξ ἐΥγδπηϊἰβ αἰοοϊαΐδο : 
οἵ, 470. 6. ἴϊαπι, τηοπρηΐθ Η, 
γοξβίο, Εσι.474,) δεῦρο δὲ πρὸς 
ἡμᾶς. 8. 

διαδῦναι. 

385. ἐκ τούτων, γοοὲ ἤαεο 
αοία. 4ιοηῃϊδηι ἰΐα 56 γ85 Παβεΐ. 

8337. ποιοίην Ῥοδίθβυϊου Ζιιηΐ,, 
ΕἸ115]. δά Εἰτσρ. Ηδυδο]ϊα, 1017.» 
1)1η4, νυϊρο ποιοίμην. 

888. κιττῶ. ἐπιϑυμώ, ἀπὸ τῶν 
ἀρτίως τιχτουσῶν γυναικῶν καὶ 
ἐπιϑυμουσῶν τινῶν. εἴρηται δὲ ἐπὶ 
τοῦ ὀρνέου τῆς κίττης, ὅπερ ἐπι- 
ϑυμητικῶς ἔχον τῶν ἀκροδρύων 
ταχέως δυσαρεστεῖται, ἐξ οὖν δ᾽ ἂν 
ἐσθίοι, καὶ πάλιν ἑτέρων ἐπιϑυμεῖ, 
καὶ μεταβάσεις ποιεῖτατ εἰς ἕκαστον 
τῶν δένδρων. διὰ τῶν σαν. τῶν 
δρυφάκτων --- τοῦ δικαστηρίου. 8. 
χοειρίνης. οἵ. 8522. 

840. ὥσπερ πολ. Ὀδυσσεύς. 
οαπὶ ΤΥο]α δαϊγοῦ βρθοι]απαῖ 
Οϑιι58. νἱὰθ Μιροταν. δα Εμσῖρ. 
Ἠβοαρ. 241. (226.) εἴ, 405 1διι- 
ἀαΐ,. Ηοπιογιπὶ Οαγ55. 4, 942, 
δα ΒΠ65.712, (674.), Τγσοοργσ. 
80. 
841. σ ἐρφῷῳ. ὅτι ἐν ΓΟρνισί (83.) 

τινες τὸ εὕδει καταφαγὼν 
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ἀλλ᾽ ἄλλο τι δεῖ ξητεῖν ὑμᾶς" ὀπίαν δ᾽ οὐκ ἔστι 
γενέσϑαι. 

ΧΟ. μέμνησαι δῆθ᾽, ὅτ᾽ ἐπὶ στρατιᾶς κλέψας ποτὲ τοὺς 
ὀβελίσκους 

ἵεις σαυτὸν κατὰ τοῦ τείχους ταχέως, ὅτε Νάξος 
ἑάλω; 

8545 ΦΙ. οἶδ᾽ - ἀλλὰ τί τοῦτ᾽; οὐδὲν γὰρ τοῦτ᾽ ἐστὶν ἐκείνῳ 
προσόμοιον. 

ἥβων γὰρ, κἀδυνάμην κλέπτειν, ἴσχυόν τ᾽ αὐτὸς 
ἐμαυτοῦ" 

κοὐδείς μ᾽ ἐφύλαττ᾽, ἀλλ᾿ ἐξῆν μοι ἃ. ἃ. 
φεύγειν ἀδεῶς. νῦν δὲ ξὺν ὕὅπλοιξ 
ἄνδρες ὁπλῖται διαταξάμενοι 

960 κατὰ τὰς διόδους σχοπιωροῦνται" 

τῶ δὲ δύ᾽ αὐτῶν ἐπὶ ταῖσι ϑύραις 
ὥσπερ μὲ γαλῆν κρέα κλέψασαν 
τηροῦσιν, ἔχοντ᾽ ὀβελίσκους. ἃ. ΡΌΓ. 

ΧΟ. ἀλλὰ καὶ νῦν ἐχπόριξε μηχανὴν ὅπως τάχιστα" ἴ. ἱ. 
9ὅδ ἕως γὰρ, ὦ μελίττιον. ἢ 

μὐρτα καὶ σέρφους ἐξηγοῦν- 
σαι καρπὸν τὸν σέρφον. ἔστι δὲ 
ϑηρίδιόν τι μιπρόν. Κρατῖνος δὲ 
μύρμηκά φησι τὸν σέρφον᾽ οἱ δὲ 
ξωύφιον κωνωπῶδες, ἀφ᾽ οὗ ἡ 
παροιμία ἔνεστι κᾶν μύρμηκι 
πάν σέρφῳ χολὴ; παρεγγυῶσα 
μηδὲ τῶν μικρῶν καταφρονεὶν. 8, 

842. ὀπίαν. παρὰ τὴν ὀπὴν τὸ 
ὄνομα. καὶ τυρὸν δὲ λέγουσι τὸν 
ὁπίαν τὸν τῷ ὁπῷ τῆς συκῆς πυ- 
πνούμενον. ΓΕ ΠΕΤῚ Ἐν Ἐπν 

8438. ὑπομιμνήσκει αὐτὸν πα- 
λαιᾶς πράξεως τύλβον. 3: 

844. τὴν Νάξον ἐ ἐπιτετήρηκξ πρὸς 
τὸν γέροντα. ἑάλω γὰρ ἐπὶ Πεισι- 
στράτῳ. (ποὺ ἀπσθ Οἰπποηθ, 8110 
ἔθυθ 50. δῃΐθ. δοΐϑδπι ἤδη ἔδθιι- 
18ηι. οἷηι ΞΘ ΠΟΘ ἢ σοη Πα5βθηΐ 
ΝΝαχι. πιομθϊ Η, 055.) τοῦ δὲ 
ξάλω ἐκτείνουσι τὸ αἃ συνήϑως. 
ἔστι δὲ μία τῶν Κυκλάδων νῆσος. 

845. τί τοῦτο; τί πλέον; φιυΐὰ 
Ῥοδίεα τινα ἐδὲ 1)ὰ5 πιοὴσ: ἈΑ5- 

οἱορίαάθς Απὲμο]. Ῥα]αῖ. 1. Ρ. 145. 
εἰ δὲ μέλαινα, τί τοῦτο: ; 

846. ἴσχυόν τ΄ α. ἐμ... πιοα5-- 
{115 υἱτθϑ ἱπιέοστας παϑεῦαπι- Βε. 

3849, ΤΉΝ ὁπλίτας νοσϑὲ 56 0- 
νιὸς ὄντας σὺν ὅπλοις: αιιοᾶ σ6- 
ΠΘΥΔ]Θ ΠΟΙΊΘῚ Θϑὲν πὖὸ ἀγπια [,αἰ1- 
ΠΟΓΊΠ1. 

850. σκοπ. κατοπτεύουσι καὶ πα- 
ραφυλάττουσιν. Ἕρμιππος δὲ καὶ 
ἐπὶ τοῦ ἀπὸ τῆς σκοπῆς (τηδ]ῖπ 
σκοπιᾶς. ΓῚ. Οἠγ.) ϑεωρεῖν, 8. 65 
μδθς ρύορυία νὶβ νϑυθὶ. 

854. ἔγιισίτα ΕἸ. στ. δὰ 
τάχισϑ', 1851 οριῖιβ δῖ εἱϊδα νο- 
ΘΑ ἴὰ Πμθ. νϑύϑιιβ δὲ βϑηΐθητῖδθα, 
οἵ, 865. εἴο. ἀβισρϑίιβ. ἐο γα θέθ 
ἴσου. παϑητικώς 2, τὸ Άδῃη. 5807.» 
ἘΠῚ νἀθ δηποῖ, 

855. ἕως γ.» ὦ μελ. ὄρϑρος 
γὰρ, ὦ προσφιλέστατον μελίτιον. 
(δῖος, αὐ φιαοάδηιν δα ά,, 1π αἰ5 Γπιρ- 
ἀιιπορδῖανα 8. 169:. δἰ  Καρεετι; 
564 πι816.) δηλοῦσι γὰρ, ὅτε ἡμέρα 
γέγονεν: 
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ΦΙ. διατραγεῖν τοίνυν κράτιστόν ἐστί μοι τὸ δίκτυον" 
τὸ τ Ὁ; 

ἡ δέ μοι Ζίχτυννα συγγνώμην ἔχοι τοῦ δικτύου. 
ΧΟ. ταῦτα μὲν πρὸς ἀνδοὸς ἔστ᾽ ἄνοντος ἐς σωτηρίαν. 

το. 
ἀλλ᾽ ἔπαγε τὴν γνάϑον. 4 

860 ΦΙ. διατέτρωχται τοῦτό γ᾽. ἀλλὰ μὴ βοᾶτε μηδαμῶς" 
Ὁ ΣΩΣ 

ἀλλὰ τηρώμεσϑ᾽, ὕπως μὴ Βδελυκλέων αἰσϑήσεται. 
ΧΟ. μηδὲν, ὦ ᾽τᾶν, δέδιϑι, μηδὲν, ὡς ἐγὼ τοῦτόν γ᾽, 

γρύξῃ τι, ποιήσω 

καὶ τὸν περὶ ψυ 

357. πρὸς τὴν ἼἌάρτεμιν τοῦτο, 
ἐπειδὴ ἄγρευτος ἣν. παρὰ δὲ τὸ 
ὄνομα γελοιάξει" παρὰ γὰρ τὸ δί- 
κτυον ἐπήγαγε τὸ Δίχτυνναν ἴάρτε- 
μιν ἵλαον ἔσεσϑαι. 8. ογαῖ αὐθᾶ 
δϑάϊιπι ταὶ οράιιοῖϊα, ὯΘ6 56 Π6Χ 
Ἰδηιιαηϊ νῖ5 Ἐν] γα ροβϑβεῖ, οἔ. 
181., 164. 
858.πρὸς ἀνδρὸς, γῖτο αἶμα, 

Υἱτ] οΥΠοίατα, 5.1 ἄνοντος. ἀντὶ 
τοῦ ἀνύοντος τὰ πρὸς σωτηρίαν 
καὶ εὐρίσκοντος. τὸ δὲ ἄνοντος 
γίνεται παρὰ τὸ ἄνω βαρύτονον, 
οὐ τὸ τρίτον τοῦ παϑητικοῦ ἐνε- 
στῶτος͵ ἄνεται, ὡς τὸ μάλα γὰρ 
νυὺξ ἄνεται. ϑυϊάαβ, τη ΠΘη 6 
ὨοΡγτδθο: ἄνοις: ἀντὶ τοῦ ἄἀνύοις. 
Φρύνιχος. οἵ, ἴρεα ὭοΡτ.: 116 πὶ 
Ηοπιεσ. Οὐαγθ5. 9, 496., Ρίπαδτ, 
ΟἹ. 8, 9..ὄ εξ 1}] ᾿Ηδσπιθην. ν 481 
δηποίαντ, ὈΥΪΟσΘπὶ νευθὶ 50118- 
Ρδπ Ρσοάιιοῖ, ΑπΙΠΟ]. Ῥαϊαδΐ. 8. 
Ῥ- 670. εἴς. νοσαβυιπι ΥΥ]ι5 10-- 
Ὠΐσδα αἰδ]θοῖ!, ν6] νϑίθυϊβ Αἰίΐοβθ, 
11 Πρττον διΐθπὶ μος γνῸ] φαϊά- 
ἀδπὶ δἰ πη116, ὁδὸν, δρόμον, πορείαν. 
νἱ, Βτ, δὰ Αν, 943. ῬΙδυθ Εατρ. 
162. ἀνεμώκεος εἴϑε δρόμον νεφέ- 
λας Ποσὶν ἐξανύσαιμι δι αἰϑέρος. 

861. τη. οἵ, 1840. 
862. ὦ ᾽τᾶν. οἵ. ΡΙαΐ. 66. οἰ. 
8638. δακ. τὴν καρδίαν. ἀντὶ 

τοῦ δηχϑῆναι καὶ λυπηϑῆναι. -- 
δ]. ΜίοιοΥ. οἴ, ΑΩΒ, 1. 

864. ξεαι. τὸν περὶ ψυχῆς. 

χεῖν τὴν καρδίαν, 
δρόμον δραμεῖν, ἵν᾽ εἰδῇ μὴ 

ἐὰν 

1. ἐγ. 

σπατεῖν ΓΡΕ τὰ 

ἤγουν ἐκφυγεῖν σώσοντα τὴν ψυ- 
χήν. 8. Επνῖρ, Οτ, 849. 48 Οτεβίθ, 
7} ΠΑΡ᾿ Α]6 Ἰαα]οῖπιπα, Ἰηξίαρδΐ : 
Ὀρέστην κεῖνον οὐχ ὁρᾷς πέλας 
Στείχοντ᾽, ἀγώνα ϑανάσιμον δρα- 
μοῦμενον ; Βε. ἵν εἰδῇ --- ψη- 
φίσματα. καὶ τοῦτο ὡς φιλόδιε- 
κος. ἔγπηλημα δὲ ἦν ὑβρίσαι τὰ 
μυστήρια. (αἸῖτι5 ΠΑια ἀπ θ16 δα α1- 
ἀϊε βεαιθητία:) ἢ οὖν πάλιν πλέ- 
κει, (ἐπδίάταδ ροτιίὲ 1 αοἶγ οἰθοτεῖ, 
πῖ 532. ΒαΓΙΡ. Ἰοη. 1504. παῦσαι 
πλέκουσα.) ἢ “δείκνυσιν ὅτε, ὡς οὐ 
χρὴ τὰ μυστήρια εὐτελίζειν, οὕτως 
οὐδὲ ταῦτα ποιεῖν. 8, σϑοῖθ 116: 
χαὶ τοῦτο ὡς φιλόδικος. τιοτῖθ 
Ριιπ θα ηΐιν, τι Οεγογὶς δαοζίέπε 
νμἰρσαδδοτιὲ ἀγοάπαδ, αἴ αἷν ΕἸ Ξοοι5 
ΘΙ ΘΟ {τοὺ Οὐ. 9] ΚδρΕΙΙ 
ΠΡΟΥ σού. 46 Ἰθρὶρι5 αἴαιιθ 711- 
αἸο5 Ογδβοούαη, εὖ ἸμρΥ  Πλῖ5 
ῬΙαΐαΥΟΠΙ ΑἸἹΟΙΡ. εαϊΐα5 ἃ ἀοοὶΐ5- 
βίπιο ΒΆΥ]ο Ῥᾶρρ.. 188, 5644. δυα- 
ψν 155} 111} Ἰρίτιτ ΟΥ̓ΪΠΊΘη ἰσια οοη- 

ἔευυε οοστῖαι ΟΠοΥι5 πῃ ἱπηοσθη- 
ἰθ6πὶ Βα ΘΙ γο] ΟΠ 6 ΠῚ, 4110 Θιπ ἃ 
οἰδτοαίθ πο Ραίγθ δρϑίθσσ, --- 
εἰδῇ, δείαε. οἵ. ϑορᾷ. Απεΐρ,. 460., 
ΡμΙοοι. 811. --- πατεῖν, φοπριῖς- 
οαγα, Θοπέσπι 676. »»ΑΘΘΟΠΥ Α- 
ὅπηι. 8578. οὐκ ἔφα τις ϑεοὺς βρο- 
τῶν ἀξιοῦσϑαι μέλειν, ὅσοις ἀϑί- 
χτων χάρις πατοῖτο. “Ὁ Βε. ψηφί- 
σματα, νύμους (νἱά. ϑομόπιδη- 
Ὧϊ18 ἀθ σοπλ 1185 Αἰπθη, ρΡ. 249,, 
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865 τὰ ταῖν ϑεαῖν ψηφίσματα. ἃ. ἃ. 

ἀλλ᾽ ἐξάψας διὰ τῆς ϑυρίδος τὸ καλώδιον εἶτα κα- 

. ϑίμα ἃ. Αγὶϑὲ. 

ξΞ δήσας σαυτὸν, καὶ τὴν ψυχὴν ἐμπλησάμενος Ζιο- 
πείϑους. 

ΦΙ. ἄγε νῦν, ἣν αἰσϑομένω τούτω ξητῆτον μ᾽ ἐκκαλα-- 
μᾶσϑαιν 

κἀνάσπαστον ποιεῖν εἴσω, τί ποιήσετε; φράξετε 
νυνί. 

870 ΧΟ. ἀμυνοῦμέν σοι, τὸν πρινώδη ϑυμὸν ἅπαντες καλέ- 
ὄαντες, 

Ἐ ὥστ᾽ οὐ δυνατόν σ᾽ εἴργειν" τοιαῦτα ποιήσομεν 

ἀᾳ6πὶ ᾿ϑιιάανς Πϊπ4.), ἢ, 6. πὴγ- 
βίοσία ΕἸθιιβῖμθ. Ῥ]ΐ. 1. 1. σδρ. 
99. : παρὰ τὰ νόμιμα καὶ τὰ καϑ- 
εστηκότα ὑπό τ᾿ Εὐμολπιδῶν καὶ 
Κηρύκων καὶ τῶν ἱερέων τῶν ἐξ 
Ἐλευσῖνος, 4186 ἀοκογρίϊο θοῦ 1]- 
Ἰουαπι τυ βιθυϊοσιη. 8.: ἀντὶ τοῦ 
τὰ μυστήρια εἰπεῖν ψηφίσματα 
εἶπεν. -- Οεγογοπὶ οἵ Ῥυόβϑυύρῖ- 
Δ Π19 ΠΙΥΞ ΘΥΙΟΥ πὶ ΕἼΘι5. ρΥδθ- 
βἰάθβ, κατ᾽ ἐξοχὴν αἷοὶ τὰ ϑεὼ πε- 
τη Ἱρπογδῖ. τπ686 βιβρἱοΟὐὁἨ 56 υ]- 
θοπάιιπι 6556 ταῖν ϑεοῖν. Ῥυι148 
Βιὰν. τῶν ϑεών. 

866. καϑίμα. χάλα. δ]. ν1- 
οἴου. 

867. καὶ -- Διοπείϑους. ὡς 
παράστημα τι τοῦ “Πποπείϑους ἕ- 
χοντος μανιῶδες. ἣν δὲ ὁ Διοπεί- 
ϑης ῥήτωρ. μήποτε δὲ οὗτός ἐστεν 
ὁ καὶ παρὰ Φρυνίχῳ. (βούλει 
“ιοπείϑη μεταδοαμῶ καὶ 
τύμπανα; νἱᾶ. ὅ801}10]. δὲ Αν. 
989.) 8. Διηΐρϑίϑβ οιμηίοιιβ: Ζῇιο- 
πείϑει τῷ παραμαινομένῳ 80. 8. 
εα. Αν. 989. ροβιιτδ διιΐθπι (σπηϊ- 
οἷϊ5 ποδίου ΠΙΟρΙ 6 πὶ ΡτῸ ζιτοῦθ 
Τ]ορ 15, ῬΘΥ πιαίοηΥ ΠΊΪΔ 1 511}-- 
δοῖ: ργύοὸ δαϊπποῖο. ες ἴῃ Ασματγ- 
ἩΘΗ51}115 Ἐλιυ! ρθῆ Το ῬΥῸ 6718 
αὐΐθ πιιιεῖοα ν. 483, (451.): κατα- 
πιὼν Εὐριπίδην. 86. οἵ. 448. 

868. καλαμᾶσϑαι. (εῖ..) ἀνα- 
σπάσαι, ἀπὸ τῶν τὴν καλάμην 

ἡμεῖς. 

τῶν σπερμάτων ἀνασπώντων ἕνε- 
κα στέγης τῶν οἰκημάτων. ῃ ἂν- 
τὶ τοῦ ἀνιμᾷν, ὡς οἵ τοῖς πα- 
λάμοις τοὺς ἰχϑύας ἀνέλκοντες. 
(μος τεοϊΐις.) τὸν πρενώδη δὲ 
τὸν σχληρὸν, ἀπὸ τοῦ ξύλου τοῦ 
πρίνου. (οἴ. Αοἰ. 180.) μανϑά- 
νξτε δὲ σχοπεῖτε. τὸ δὲ ἣν τι πά- 
ϑὼ ἀντὶ τοῦ ἐὰν συμβῆ μὲ πε- 
σύντα ἀποθανεῖν. 8. ποῖιπ5 δὶς 
δα ρΡμΘπΐβπιβ., αιιθπὶ Γϑ 1 δὲ ἃ- 
1146 σϑηΐθβ 1πιϊ τα ΠΥ, 

870. καλ. ονοοδηΐθβ, δχοϊϊαμέθϑ, 

871. νϑύϑβιιβ τιπὸ ρεάβ ἀδἔθοξιιβ. 
βιδάοηξ εἴργειν ἔσται, εἴργειν ἐστὶν, 
εἴργειν εἶναι. ἰ84118 ΡΘΥπ 8 οοπι- 
ταϊηϊθοατῖθ ; βϑα φαοπιοᾶο ἔδοϊπι 
δ αὐ εἰπβιποαϊ νοσβθι]α οπρἐῖθ- 
χοπΐαῦ, νὶχ ἱπνϑηΐαθ. απᾶτα Ἑμϊξ 
οἴπὶ πι8]ΠΠ6πὶ ὥστ᾽ οὐκ, οὐκ, οὐ 
δυνατὸν, τορειποπθ ρΡαϊμθῖῖοα, 
πα]ΐδιι5 μἰς ποριευ βοαῖϊθῦ;:; πθα 

ΔΙΐτου ϑόρῃ. Οεαϊρο 60]. 182. μὴ, 

μὴ, μή μ᾿ ἀνέρῃ. τίς εἶμι, Τε- 
χρηϊίιι5 ῬΠΟΥπι. 9, 8, 78. τιοτι, Τιοτε 
οἷο ξαζασατη δὶ, γυϑὶ ἔουίθ η6516- 
οἴππι ἔπους ἀιρΙοχ {Ππᾶ οὐκ, οἵ 
παρ]ρὶ βοϊθηΐ βἰμιῖ]α,., νῈ] 4616- 
ἔὰπὶ δΧχ ἱπαιιβίγία, οαπὶ Π181] σομ- 
ξογγθ δᾶ βϑηϊθηϊδαηι νἱαάθυθιαγ. 
ῬΙδαι φιοαιθ οοαά. Ῥορη. 792.» 
πιᾶποο ἔ. ἐ. ο.: ἀὲ ἐπιπιογέαΐθδ, 
μαπία ααἀνεπὶς σαἰαπιίέαδ ; Ξοὰ 

ΓΑΙ δητ ΒΘ π6: αἱ 1.7 φιατιέα, 
φιωατιέα, φωαπία αἀν. οαΐ. 
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ΦΙ. δράσω τοίνυν γ᾽, ὑμῖν πίσυνος, καὶ μανϑάνετ᾽, ἢν 
τι πάϑω ᾿γὼ, 

ἀνελόντες καὶ κατακλαύσαντες ϑεῖναί μ᾽ ὑπὸ τοῖσι 

ΧΟ. οὐδὲν πείσει" 

- 

ΞΥΤ, σαυτὸν ϑαῤῥῶ 

ΦΙ. ὦ “ύκε δέσποτα, γείτων ἥρως" 

μηδὲν δείσῃς. 
δουφάκχτοις. 

ἀλλ᾽, ὦ βέλτιστε, 
καϑίει 

ν, κἀπευξάμενος τοῖσι πατρῴοισι 
δ εοῖσιν. 

σὺ γὰρ, 
ἐγὼ, κεχάρησαι 

οἷσπερ 

τοῖς δακρύοισιν τῶν φευγόντων αἰεὶ χαὶ τοῖς ὁλο- 

ὥχησας γοῦν ἐπίτηδες ἰὼν ἐνταῦθ᾽, 
φυρμοῖς" 

ἵνα ταῦτ᾽ 
ἀκροῷο, 

κἀβουλήϑης μόνος ἡρώων παρὰ τὸν κλάοντα καϑῆ- 

8580 

σϑαι" 

ἐλέησον καὶ σῶσον νυνὶ τὸν σαυτοῦ πλησιόχω-- 
ΘΟν᾽ 

κοὐ μήποτέ σου παρὰ τὰς χάννας οὐρήσω μηδ᾽ 

8579. οοαα, 1τάθηι οἱ δια] σαι 
σϑύβιι πλαύσαντες, ἐμῆς 616 η68- 
σταὴηΐ Βοηΐϊ]. οἱ Βυ. (ὑπὸ Ζ-: 
δρυφάκτοις.) -- ἐν τῷ δικα- 
στηρίῳ μὲ ϑάψατε. δρύφακτοι γὰρ 
ξύλινοι ϑώραπες, τὰ διωφραγ 'ματα, 
ἢ) τὰ περιτειχίσματα Π) κιγκλίδες, 
περιφράγματα, τὼ νῦν ταυλωτὰ 
καλούμενα, τὼ τῶν οἰκοδομημάτων 
ἐξέχοντα ξύλα. (οαη 6611.) --- λέγει 
δὲ ἀπὸ μέρους τὸ δικαστήριον. 8. 
οἴ, 527.. 800. 
ϑ7διπατρ. ϑεοῖσιν. α1ἱ πατρῷοι 

ΑἸΒΘηἱθηβί)ιιβ ούδηῦ ΑΡΟ]]ο οἱ [π- 
Ῥἱξου. αοθῖθ νοῦοὸ (πίοι ῬὮΏΠο- 
ΟἸδοΩΣ πατρῷον 6556 ἤηρὶ! ΓΥ- 
οατη: ξαϊὲ δηΐπι 1116 Πθυος Ρϑῃηαΐ- 
ΟἸΐβ ΠΠλτ5., οὐ ροβίΐα ογαὰῦ Αἰπο- 
115 βἰδίια (οἔ, 789.) ΡΥΟΡΘ ΤοΥΙΠ1, 
6Χ 60 νοσαίιιπι τὸ ἐπὶ “Πύκω δικα- 
στήριον. νἱἀα ῬΟΙ]]σοπ 8, 191. εἱ 
ἹΜΙΘΙΥ511 Τι6οῖ. Αἴξ. 8, 9, Εα Βγ. 
οἵ, ΔηΏΟἵ. δα 566τι. ΨΘΥΒΙΠΏ, 

8576. ὦ Δύκε δέσπ. παρὰ τοῖς 
δικαστηρίοις (τῷ δικαστηρίῳ) τὸ 

ΔΕΙΘΤΟΡΗΛΝΒΒ []- 

2 - 

ἀποπαρδῶ. 

τοῦ Λύκον ἱερὸν ἦν καὶ ἡρῷον. 
ὅϑεν φασὶν εἰρῆσϑαι' Λύκου δε- 
μκάς. (10 ογαΐογθβ ριθ]ῖσοβ, ἃ 80- 
1οπ86 σομϑεϊειΐοβ, 116 ]]Πρὶ: ΕἸ. ΟἾγ., 
46 φιθ5 οἵ. δηποῦ. δα ΡΙα, 569.) 

ἄλλως. ύκου ἡρῷον πρὸς τῷ δὲ 
καστηρίῳ ἣν, ᾧ (οὐ) ἐμέριξον, ὅτΞ: 
δικαστήρια (ἔοζε. δικαστηρία, 1η16]]. 
ἡμέρα, ἀ165 ξαϑῖι5,) ἦν, τὸν παρὰ 
(πιὸ τοπάρος, ἜΝ τοῖς λαχοῦσ, 
τῶν ᾿ϑηναίων. δικάζειν (τὸν) δὲ- 
καστικὸν μισϑὸν τριώβολον. 8. ςοἔ. 
σ. σ. 5. Κὄρκθ ἐῤθν Οοοίτρομτρ 
(ον Οτ. Ῥ. 684. 5644. γείτων. 
ἕογο νἱοΐηαϑ 6556 Πηρίίανγ ἀοηλι8 
ῬΙΙ]οΟΙ ΘΟ. 

3877. φευγ. τῶν κατηγορουμέ- 
νων. 81. Μ]οΙΟΥ. 

879. παρὰ τὸν κλ. κ. ὡς τῶν 
καταδικασϑέντων εὐϑὺς παρὰ τὸ 
ἡρῷον κλαύντων. -- 5. 

8581. κάννας. τὰς ψιάϑους. 
(Ξαρίαμα 6 ΡΑ]15 οὲ ΡΙεχὶβ Ὑ]Π111}1-- 

Βιι5. 87.) λέγεται δὲ καὶ κάνης;, καὶ 
κλίνεται τοῦ κάνητος. ὡς ψιάϑοις 

Ι, 
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ΒΖ. οὗτος, ἐγείρου! 
ΣΩ. 

ΒΖ. 

τί τὸ πρᾶγμ᾽: 
[κἢ ΄ ᾿ 9 δεῖν 

ὥσπερ φωνὴ μὲ τις ἐγκεκυκλῶωται. 

4 ΤΕΣ ΤΙΘΥΦΟΕΝ ΘΟ ὙΌΣ 

ΣΩ. μῶν ὁ γέρων πῃ διαδύηται; 
ΒΖ. μὰ Δι’ οὐ δῆτ᾽, ἀλλὰ καϑιμᾷ 

αὑτὸν ἐπ 

ΣΦ. ὦ μιαρώτατε, τί ποιεῖς; οὐ μὴ χαταβήσδει; 

5858 ΒΖ. ἀνάβαιν᾽ ἀνύσας κατὰ τὴν ἑτέραν, καὶ ταῖσιν φυλ- 
λάσι παῖε, 

ἣν πῶς πρύμνην ἀναχρούσηται, πληγεὶς ταῖς εἶρε- 
, 

σιωναῖις. 

ΦΊ. οὐ ξυλλήψεσθ᾽, ὁπόσοισι δίκαι τῆτες μέλλουσιν ἔσε- 

σϑῦαι, 
- ΄ σ΄ 

ὦ Σμικυϑίων, καὶ Τισιάδη, καὶ Χρήμων, καὶ Φε- 

δὲ περιφραττομένου τοῦ ἡρῴου καὶ 
ἐστεγασμένου φησὶν. οὐ παρὰ 
(τὰς) κάννας οὐρήσω, τουτέ- 
στιν οὐκ ἐνυβρίσω σου τὸ ἡρῷον, 
ἀλλὰ τιμήσω. 8. τὸ κατατιλᾷν τῶν 
Ἑκαταίων σποπιραταβραὶ Βε. ΕΙΣ 
ψοΞ5. 118 ῬΥΪΑΡῚ 8ρ. Ηογϑί. 88. 1, 
8, 57.: πηδτιέϊοῦ αὐ δὲ φωΐϊά, τπογα 5 
σαρμέ ἐχιφατι θοῦ αἰδὶ5 Οογνοτχιπιγ ας 
4 ὼμ 86 τῶ 116 ψνοπίατι τα ξμε αέφε 

οαοαίμπι Φωϊίμς δὲ ζγαρις Ῥεάϊα-- 
ἐϊαγ ζαγφιιθ ἤζογαπιδ, Ῥαυϑβὶιβ ἴ, 
118.: ρίπρθ ἄμμος ἀπριιθ5. Ρμεχὶρ 
βαάρθν ἐδὲ ἰοομα: δαέγα Πηε)ιεε. 

889. ἐγκεκλ. με, οἴἶσεα πιὸ ἔπι- 
δοτγιτεῖέ Ὁ 

888. ΠΡΥΪ νεῦβ ρεγαϊίο διαδύ- 
εται. νἱα. 4θ ποὺ τιδῖὶ σοῃ]αμοιϊνὶ 
Μδι1ῃ. δύ. δύ. ὃ. 517. 

884. οὐ μὴ κατ.; ποτγισιδ σιογε 
ἀἰεδοοπάεθς 3 Ἦ. 6. ΠΟΠΙ6 Υϑα 5 ὃ 

985. ταῖσιν φυλλ. ἐπεὶ κλά- 
δοις παρακελεύεταί τισι παίειν αὐ- 
τὸν τοῖς πρὸ τῆς οἰκίας, διὰ τοῦτο 
ταῖς εἰρεσιώναις εἰπε. (νογϑε- 
χιὶς ΕΧ ἃγὰ Αρο ]ηΐβ ἀγυεέἕως, απι86 
εὐαΐ δηΐθ νϑϑεϊρυΐ. νἱ86 ϑορη. 
ΕἸ. 598., Επτὶρ. ῬΏοαα. 596., Ηο- 
γαῖ. Οὐ. ἼΣΣ 6, 328. ἐξο: Τεσεηξ. 
Απαγ, 4,.8, 11.: δὰ ἀγα ἤϊΐπο δαπιθ 
νογϑεπας εἰδὶ; ΠῚ νϑῖι5 1πΊθΥΡΥ 5 : 
ΨΕΓΒΘΠΔΒ διτηξ ΟΠ] 65 ΠΟΥ͂Ρ 46 ἔτζοι- 

ρέδειπνε; 

ἀδβαιιθ. ξεβίαθ δα δὐβ5 σοΥο8η 985 
εἰς) τὸ δὲ πρύμναν (5:ς ΠΡΥῚ. 
αἱ ϑόρῃ. Ῥμηοοί. 458. εἰς ὠντλίαν, 
εἰς πρώραν, εἰς πρύμνην, ὅποι --. 
Το ππ]δ ἘΠΠ15]1. δα Εἰ ΥῚΡ. Τρμΐρ. 
ΤΆαΥ. 118., νοΐθυθηι ξου 8 ΒΡ. 
Αἰτσος 6588 πρύμνη; πὸ λίμνη, 
γϑοθηξίοσθιῃ πρύμνα, αἱ μέριμνα : : 
ποηλῖηα ΘΠἶπῚ., ΟΙΟΥτῖ Θ᾽ ΘΗ Εἶν 5 
ἀδβίπαὶ 1} ἼΣΝ ΘΟΥΤΊρΡΕΥΘ α ποπῖ- 
ΠΑΙΙΝῚ δἴψτθ ΔΟΟΙΠΒΑΕΝΙ, ΘΥΘ ΠῚ 
ΒΌΓΙΡῚ Ἰπι551} πρύμνην» 4ιθηι τϑοῖθ 
βϑοιΐῃβ οϑὲ ΠΙμπα,) κρούσασϑαι 
φασί τινὲς λέγεσθαι, ὅταν μεταπαϑ- 
ἔσαντες οὗ ἐρέται ἑλαύνοιεν ὁπί-- 
σω ἐπὶ τὴν πρύμναν, ὅταν εἰς λι- 
μένα εἰσέργονται, ἵνα τὴν πρύμναν 
εἰς γῆν ἔχωσι νεύουσαν, χαὶ τὴν 
πρώραν ἕξω, ὅπως ἄνευ τροπῆς 
εἴῃ εἰς ἔξοδον ὴ ναῦς. τοῦτο οὖν 
φησι" παῖε αὐτὸν τοῖς κλάδοις, ὅ- 
πως ,ἀνακρούσηται τὴν πρύμναν, 
τουτέστιν εἰς τουπίσω ἀναδράμῃ. 
- 85, 

886. φιϊᾶ ργορτίβ εξ εἰρεσεώνη; 
γἱὯ6 δᾶ ΡΙυΐ. 1050. δε. 

9587. τῆτες. ἐπ᾿ ἔτος. 5]. Υἱοεῖ. 

888. τοὺς τοῦ Χοροῦ ἐξ ὀνόμα- 
τος καλεῖ. κολαξόμεθϑα (βἰο) δὲ 
ἀντὶ τοῦ κολάζξομεν. (πιο 51:5} 1Π- 
οδὲ ρμιμιγιῖταῖδ ἐπε τεδίάστα πιο ἐΤιτγ, ατι0 

ὙΠἸΟΡ ΟΪτηιὶ ΠῚ ΘΥ̓ ΘΑ ΠΈ15.) μα ὡὩἨὀἁυηὈὠὀἠὐἠἐ9!ἀκξχμενννν νους: ....«Ὁἀψωνν.΄΄.΄.΄.ςΦοο[ὃὌς ἦΉῪ͵.. 



ΣΦΗΚΕΣ, 168 

πότε δ᾽, εἰ μὴ νῦν, ἐπαρήξετέ μοι, πρίν μ᾽ εἴσω 
μᾶλλον ἄγεσϑαι; 

890 ΧΟ. εἰπέ μοι, τί μέλλομεν κινεῖν ἐκείνην τὴν χολὴν, 
ἴ. ἐ. ο. ἀνομοιόστ. 

- 9 ΄ 

ἥνπερ, ἡνίκ᾽ ἄν τις ἡμῶν ὀργίσῃ τὴν σφηκιάν; 
νῦν ἐκεῖνο, νῦν ἐκεῖνο τοὐξύϑυμον, 85., 2 1{Π. 
ι τ ., , 2 ᾿ 5. αϑιῶμ 
ὦ κολαζομεῦϑα, κέντρον ἐντέτατ᾽ ὀξύ. 

ἀλλὰ ϑαϊμάτια βαλόντες ὡς τάχιστα, παιδία, ι.1. α. 
895 

ὅτι τόνδε λόγον εἰσφέρει, 
ὡς χρὴ μὴ δικάξειν δίκας. 

ϑεῖτε, καὶ βοᾶτε, καὶ Κλέωνι ταῦτ᾽ ἀγγέλλετε, 
καὶ κελεύετ᾽ αὐτὸν ἥκειν, 

ς φὶ 3. ὧν , “ὕ) 3 [4 

ὡς ἐπ ἄνδρα μισόπολιν ὄντα κἀπολούμενον, 
ἘΠῚ 
88.» 

δὴ Ἐν πεῖ 
Ῥᾶροη. 4. ἢ. 
ἃ5., αηΐ. οἐ 1. 

400 ΒΩ. ὦ ̓γαϑοὶ, τὸ πρᾶγμ᾽ ἀκούσατ᾽, ἀλλὰ μὴ κεκράγετε. 

ΧΟ. νὴ 4 ἐς τὸν οὐρανόν γ᾽" ὡς τόνδ᾽ ἐγὼ οὐ 
ἐς ἕο, 

μεϑή- 
σομαι. 

- "πὐάν Κ 5 " κ ’ 2 5 72 

ταῦτα δῆτ᾽ οὐ δεινὰ καὶ τυραννίς ἐστιν ἐμφανής; 
ὦ πόλι καὶ Θεώρου ϑεοσεχϑρία, 

9590. κινεῖν --- χολήν. 51. Ἠο- 
γαῖ... τποπθηΐθ ΕἸ, ΟἾγ., Ερ]ϑβι. 1, 
19, 19.: ο 1πιϊαίογθβ, βϑύνιιπι ρε- 
ΟἿ57), μὲ ταϊἠὲ δάερθ βιίεπι, 586 06 
Ἰοοιπὶ, νϑϑέγὶ ππόνόγθ ἐμπιμζεις 1 

991. ἥνπερ κινοῦμεν. 
994. ϑαίμ. βαλ., Ρτο]θοι 8 Ρ41- 

1115, 4ὸ δχρϑαϊτίι5 ουγσϑηΐ. 8185 
ῬΥΟΡασυδηΐθβ βαίῖβ μαρθπΐ Ρ8]]1η 
ΟΟΠΠσΕγα ; νο]αΐ ΕὙραβ]τι5 Ρ]δεῖ- 
Ὧὰ5 (δρὶ, 4, 1. 12, σοι ϊοίαπι ἐπὶ 
οοἶίμπε ρα ίζωιπ, ρῥχίπιο δα ταθά λάπὸ 
σεπὶ μὲ αμάΐαΐ, 101 ΟδβαιὈ.: ν᾽ δι, 
Οταθοὶ εἰ Βοπιαηὶ βαρ] σαι ες, 
ἈΠ ἢο5 μοάϊθ, οχίγα βἰδαϊιπι διϊ 
ΞΟΘΠΔΠῚ ΟῚ πἰοραηΐιγ : 1ἰα 4116 
1111 ῥα] ατα, Ηΐ ἔοραπι, 84 σαϊοθος 
ἀδπλἰττθρθαηΐ, ἡποάςὲ φαϊα 1115, ααΐ 
ΔΝ δὲ δοῖιιοδί παρουὶ νοϊθραηΐ, 
ΟΠ σοπεῖιιβ ξαοϊδη ἀιιπι δβϑοῖ, νῈ] 
ῬΔΠ]Σπὶ Ροπθραπξ, νοὶ ἴῃ Πιπ6- 
ΤῸ5 γϑΠοίθθαηι " αἴο, Ἰάδια ρτορο- 
το ἀτ τη οπΐξ ΒΥ. 

5397. μισόπολεν. βοϊπξα οΥρεϊοὶ 
5.116 θὰ μοξίγθηια, ψιοαὰ ἔθγθπάτιπι 

4Ὧο. 

ἴῃ ΠΟΙ ΐββιγα θεν ἀουπαγίοίϊ, 
8]. Μ]οίοτ. : ἄνδρα μὲσ, τὸν. 
«Βδελυκλέωνα. κἀπολ. ὀφείλοντα 
ἀπολέσϑαι. 

898. φωῖ λπαπο χεπι χορανϊέ. 

4άρῷ, πδθο ἃ ΟΒβοῦο ρχοπιιποίασὶ 
1π1 6] αχουαηξ, Β6π1}. εὐ Τυγνμῖ- 
ἰπ5, ΄τιαθ ΠΡΥῚ μαρθηξ 5Ὲ} ρεῖ- 
50η8 ΒαΕΙγ ΟἸ]Θο 15, 

408. ἴϊὰ οοῆεχ Β Ῥατίβ, νερὸ 
πόλις, σοΥγχιρίο ἀοοῃπηίαοο, η88- 
16 Βιιπ νΘυβιιηι. 6556 (ιν! 56η- 
ἐϊαῖ. ΕἸ]. :,, ΤΠ ΘΟΥ 5. ΡαΥβίυΠΡΊ ΤΩΣ 
ΑἸΙΡῚ ἃ ποβίσο Οὐομπιῖοο τι ρϑι]α- 
Υιὶς δὲ ᾿ποθοῆιβ, ΟἿ πιΐβϑ5 δα 
δ᾽ ς}4] σοὶ Ὁ ΑἸΠΘΗ]ΘβΙθιι5; ἢΠΐς 
ΥΕΥΟ ἰδηαιι8Πη) Θβϑθηΐδίουῦ δὲ δήμ- 
αγωγὸς, 4υΐαιιθ. οἴπὶ ΟἸδομΘ ρῥγϑθ- 
Του Ἰπαΐο 5“. οἴο. οἵ, 49,.8.: 
ϑεοσεχϑροία. καὶ ἄρχιππος ἐν 
Πλούτῳ- οἴμοι, τί ἐστι; μῶν 
ἔδωπε (ἔδακε); τί σ᾽ ἔδακε; 
(ας5.. 1. ἢ. οἱ ἀμ.) β΄. Κατὰ μὲν" 
οὖν ἔφαγε κἀπέβρυ ξε. (ἀϑον» 
Ἅπι. οἱ 1. ἢ.) α΄. τίς ἡ πανουρ- 

ΤῊ 
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κεῖ τις ἄλλος προέδστηχεν ἡμῶν κόλαξ! 

ΑΡΙΣ ΤΟ ΘΟΥΦΟΖΦΊ ΝΟΥΣ 

ὉΥ - 

405 Ξ4. Ἡράκλεις, καὶ κέντρ᾽ ἔχουσιν! οὐχ ὁρᾷς, ὦ δέ- 

ΧΟ. 

ποτα: 

οἷς γ᾽ ἀπώλεσαν Φίλιππον ἐν δίκῃ τὸν Γοργίου; 
καὶ σέ γ᾽ αὖϑις ἐξολοῦμεν" ἀλλ᾽ ἅπας ἐπίστρεφε 
δεῦρο κἀξείρας τὸ κέντρον, εἶτ᾽ ἐπ᾿ αὐτὸν ἵεσο, 
ξυσταλεὶς, εὔταλτος, ὀργῆς καὶ μένους ἐμπλήμενος, 
ὡς ἂν εὖ εἰδῇ τὸ λοιπὸν, σμῆνος οἷον ὥργισεν. 

»Ἥ ῇ Ἁ ᾽» ᾿ 2 ᾿} ’ 

τοῦτο μέντοι δεινὸν ἤδη νὴ “1, εἰ μαχούμεθα" 
ὡς ἔγωγ᾽ αὐτῶν ὁρῶν δέδοικα τὰς ἐγκεντρίδας. 
ἀλλ᾽ ἀφίει τὸν ἄνδρ᾽ εἰ δὲ μὴ, φήμ᾽ ἐγὼ Οἷ΄. ἰ, 

τὰς χελώνας μακαριεῖν σε τοῦ δέρματος. 
εἶα νῦν, ὦ ξυνδικασταὶ, σφῆκες ὀξυκάρδιοι, {. 1. ο. 

οἵ μὲν εἰς τὸν πρωκτὸν αὐτῶν εἰσπέτεσϑ᾽ ὠργι- 

οἱ δὲ τὠφϑαλμὼῶ κύκλῳ 
κεντεῖ", οἵ δὲ τοὺς δακτύλους! 
ὦ «Μίδα καὶ Φρυξ, βοηϑεῖν δεῦρο, καὶ Πασυντία, Β4. 

420 

σμένοιυ, 
τ ὩΣ 

85.. δηΐξ. δ 1. 

ἘΠῚ τος 

καὶ λάβεσϑε τουτουὶ, καὶ μὴ μεϑῆσϑε μηδενί" 
εἶ δὲ μὴ. ᾽ν πέδαις παχείαις οὐδὲν ἀριστήσετε" 
ὡς ἐγὼ πολλῶν ἀκούσας οἶδα ϑροίων τὸν ψόφον. 

γία τε καὶ 
(πρυτὸ 

ἀρᾷ. εἴο ᾿άθπι σοάθχ, ποι ὑμῶν, 
ΣΠΘΥΟ ΡΥΟΡΘΏΔΡι5. νἱγῖβ ἀοοίΐβ. 
Ἶοσο ἱποχρθοίαίο ἀϊοΐππι κόλαξ 
ῬΥο ῥήτωρ νεΕ] χιοῦδηι 51Π11]]. 

406. ἐν [τῃ}} δίκῃ ἀντὶ τοῦ δι- 
καάζοντες. οὗτος δὲ ὁ Γοργίας κωμ- 
ῳδεῖται ὡς προδότης καὶ βάρβα- 
ρος. 8. ποθ. δἴμθροβ ἐβηηιδηι 80- 
σοΟρμϑηΐαβ οὐ Ρδυθασοβ ποῖδξ ἴῃ 
Αν. 1700. οἴο. 8Βὲε. 

407. ἀλλ᾽ ἅπας --- κέντρον. 
ῃ. 6. ἀλλ᾽ ἃ. ἐπίστρεφε δεῦρο τὸ 
κέντρον καὶ ἐξείρας (ἰΐαπι δχβθ- 
ΥΘΩ5. 8ΟΙ] 6111.) 

410. σμῆνος. κυρίως τὸ πλῆ- 
Ὅϑος τῶν μελισσῶν" ἐπιτηδείως δὲ 
καὶ ἐνταῦϑα τοῦτο εἶπεν, ὅτι 
σφηχῶδες τὸ σύστημα τῶν γερόν- 
των. 8 

414. --- ἐρῇ χελώνης δέρμα ἔχειν, 

ϑεοσεχϑοία; ἵνα μὴ τρωϑῆῇ. --- 85. Β6. σομζονσὶ 
αββὶῦ ᾿ηξγα 1949. 

418, 5ἴο Π|ρτῖ. ἔγαβίσα ΕἸ. ΟὮγτ. 
ΔΙΠΙ46 κεντεῖτε καὶ τοὺς δακτεύ- 
λους. 501Π1|σοὲ τὸ μἷς νϑύϑιιβ σα Πὶ 
δηϊθοθάθηΐθ σομ]ιποίι5 ἰγχοσπμαΐ- 
οὐπὶ ἔ, ο. οἰποὶαῖ, αιοα τὸ δας 
Οϑιιθα 118 Θϑὲ, οπὶ 5ϑθρίτ5. ἢ. 1, 
γα ψαβρασγιπι ΠΊΘΙΣΙ5 ΠὙΥΙΟΪΒ α6- 
Ῥδσομθιαν. 1846 ηλ πιθεσ πὶ ΒΥ ΠΥ -- 
ἐδίιμμι σα ρΥα Ππαθΐπιιβ 899. 

419. ἀμέτρως 011 βοηϑεῖτε, {τα 
οϑὺ Ἰηϊουργθίδεϊο. τιϑιιτραίτ5 ΤΠ ΠΉΪ}, 
ῬΥΟ ᾿ππρϑγαῖϊνο, πὸ ἤδη, 169. οἱ 
Ῥαββίπι. 411] βοήϑει, φαοα πκΐπιιβ 
ψΘΥΙΒΙΠ1116, 
49, ὅτε παρὰ τὴν παροιμίαν" 

πολλῶν ἐγὼ ϑοίων ψόφους 
ἀκήκοα. τὰ γὰρ ϑρῖα καιόμενα 
ψοφεῖ. εἴρηται δὲ ἡ παροιμία ἐπὶ 
τῶν δι᾽ ἀπειλῆς ϑόρυβον καὶ κόμ- 
πον ἐμποιούντων διακενῆς. 8. 
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εἰ δὲ μὴ τοῦτον μεϑήσεις, ἕν τί δοι παγήσεται. 
ὦ Κέχροψ ἥρως ἄναξ, τὰ πρὸς ποδῶν “Ιρακοντίδη, 
περιορᾷς οὕτω μ’ ὑπ᾽ ἀνδρῶν βαρβάρων χειρού- 

μενον, 
οὺς ἐγὼ ᾽δίδαξα κλάειν τέτταρ᾽ ἐς τὴν χοίνικα; 

ΧΟ. εἶτα δῆτ᾽ οὐ πόλλ᾽ ἔνεστι δεινὰ τῷ γήρᾳ κακά; 
δῆλα δή" καὶ νῦν γε τούτω τὸν παλαιὸν δεσπότην 
πρὸς βίαν χειροῦσιν, οὐδὲν τῶν πάλαι μεμνημένον 

480 διφϑερῶν χἀξωμίδων, ἃς οὗτος αὐτοῖς ἠμπόλα, 
καὶ κυνᾶς" καὶ τοὺς πόδας χειμῶνος ὄντος ὠφέλει, 
- δ΄. » ΙΒ , 3 2 ᾿ ΄ 2 ᾽ Ε 

ὥστε μὴ ῥιγῶν ξκαστοτ΄. ἀλλὰ τούτοις γ᾽ οὐχ ἕνν 

οὐδ᾽ ἐν ὀφθαλμοῖσιν αἰδὼς τῶν παλαιῶν ἐμβάδωνγ. 
ΦΙ. 

458 

423, ἕν τέ σοι. κέντρον. 6]. 
ψΙοῖ. 

4φ9ά͵ τὰ πρὸς ποδῶν, φωοά 
αα ρεάφς αἰέϊιοῖ. ἀ8 Ὀγαθοηιαθ 
ἔπ γ6Ὸ να 8 157. 85.: ὁ Φιλοκλέ-- 
ὧν ἑλκόμενος ὑπὸ τῶν οἰκετῶν τὸν 
οἰκιστὴν τῆς πόλεως ἐπικαλεῖται. 
εἰσὶ δὲ οἵ φασι τὸν «Κέκροπα δὲ- 
φυὰ γεγονέναι, καὶ τὰ κάτω ὄφεως 
ἐσχηκέναι. (ν146 ΑΡοΠ]οα. 9. 19. 
εἴ 6]τ5 ΔαΐουρΡ.) καὶ διὰ τοῦτο 
πρὸς τοὔνομα πεχαριέντισται. 

4.5, ἀνδρῶν βαρβάρων. 
τῶν οἰκετῶν. 51, Ψ]οῖογ. 

426. μή ποτε τοῦτο παροιμια- 
χόν, ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν. πέττειν καὶ 
διαρτίξειν, κλ ἄάειν εἶπεν. ἐς τὴν 
χοίνικα. ὅτι καὶ εἰς τὴν χοίνικα 
τέσσαρες μεγάλοι ἄρτοι γίνονται, 
μικροὶ δὲ η΄. δι’ ὧν δὲ αὐτοὺς ὑ- 
πομιμνήσπει παλαιᾶς εὐεργεσίας, 
διὰ τούτων αὐτοὺς ὡς μαστιγίας 
καὶ ὠνδραποδώδεις ἐλέγχει" οὐ γὰρ 
μόνον τὸ μέτρον, ἀλλὰ καὶ τὰς πέ- 
δας σημαίνει τὸ ὄνομα. 5. ΡΙαΐ, 
9751 αἱ Ἀνῆμαι δέ σου βοῶσιν 
Ἰοὺ, ἐοὺ, τὰς χοίνικας καὶ τὲς 
πέδας ποθοῦσαι. Θαρίοραῦ. χοῖνιξ 
4 ποτύλας: ἀϊοῖξ ἱρίταν 5θπθχ, 88 
ψϑ]ι Ρ]θηα αιθπβιζα Παχο ἀοοιιῖ558 

οὐκ ἀφήσεις οὐδὲ νυνί μ᾽, ὦ κάκιστον ϑηρίον, 
2929 3 " “οχᾳ, 7 ς ᾿ ᾿ Γ “ οὐδ΄ ἀναμνησθεὶς δ᾽ εὑρῶν τοὺς βότρυς κλέπτον- 

τά δε 

ΞΟΥνΪο5, ἢ. 6. ουπλ]αῖθ Τὰ ΘΠ 511 
115 6556 ΡΙαρϑ8. 

480. δεφϑ'ερῶν. διιϊάαβ: δε- 
φϑέρα᾽ ποιμενικὸν περιβολαῖον ἐκ 
δερμάτων. οἴ, ΘΟΒΟΙ. εἴ Ἰπίθτρρ. 
δα ΝΒ. 79: Οοηςο. 80. τὴν τοῦ 
πανόπτου διφϑέραν ἐνημμένος. Β6. 
χοχιοτιτα, ο55. : εϊκ)αοσᾷζετι. ---- 8. 
κάξω μ. ἱμάτια δου" ἐπὰ καὶ ἕτερο- 
μάσχαλα. ὃ. χιτῶνα δουλικὸν 80 
Ἠδδγομΐο νοσατὶ τὴν ἐξωμίδα τηο- 
πἱῦ ΕἸ. ΟἾγ, δὰ 1.υ5. 668.. οἱ νῖ- 
Οοπὶ {ππῖσαθ οἵ Ρα}}1} (χιτῶνος οἱ 
ἱματίου ) ξιιῖδ56., τα 4πι88 οἱ 1πάμ 
ῬΡοϊιοσῖξ, οἵ ϑαροχίπαπί. οἴ, ΝΗ- 
5 μ ἢ ΠΡτιτα ΠΟΥ. Ξ (ὦ. Χ((5 Θς 
Κόρϊο δαϊΐ, 468 ΔΗΕΙ ας. δγυ. 
Ῥ. 694. 5611. οὖ ϑομηθιθσγιηι 16 Χ, 
δύ. ἢν 

431. κυν ὦ ς. ταῖς κυνείαις περι-- 
κεφαλαίαις πρὸς τὸν ὄμβρον 5 
χρώντο. καὶ ἐν Νεφέλαις (268.) ὁ 
πρεσβύτης τὸν ὄμβρον “φοβούμε- 
νος" τὸ δὲ μή πυνὴν οἴκο- 
ΕΣ. ἐλϑεῖν ἐμὲ τὸν κακπο- 
δαίμον᾽ ἔχοντα. 8. 

4832. διγῶν. ἀντὶ τοῦ διγοῦν. 
(αὸ ΑΟἩ, 1081.) “ΖΙῴριον δὲ τοῦτο 
καταχρατῆσαν παρὰ ᾿Δττιποῖς. 8. 

483. ἐμβώδων αἰϊχῖξ υἹαΐομ]ο, 
ὉΡῚ οχρθοίρ5 εὐεργεσιῶν. 
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προσαγαγὼν πρὸς τὴν ἐλάαν ἐξέδειρ᾽ εὖ κἀνδρικῶς, 
ὥστε σε ξηλωτὸν εἶναι; σὺ δ᾽ ἀχάριστος ἦσθ᾽ ἄρα. 
ἀλλ᾽ ἄνες μὲ καὶ σὺ, καὶ σὺ, πρὶν τὸν υἱὸν ἐχδρα- 

2 ων) 2 Α 

οὔκετ ἕς μαχρᾶν, 

μεῖν 1 

ἀλλὰ τούτων μὲν τάχ᾽ ἡμῖν δώσετον καλὴν δίκην, 
ὍΘ 9. “ὦ. 
ἵν΄ εἰδῆϑ᾽. οἷόν ἐστ᾽ ἀνδρῶν 

τροῦπος 

ὀξυϑύμων, καὶ δικαίων, καὶ βλεπόντων κόρδαμα. 

οὐχὶ σοῦσϑ'᾽, οὐκ, ἐς Κόρακας; οὐκ ἄπιτε; 

παῖε, παῖ᾿, ὦ Ξανϑία, τοὺς σφῆκας ἀπὸ τῆς οἰκίας! 

ἀλλὰ δρῶ τοῦτ᾽" ἀλλὰ καὶ σὺ τῦφε πολλῷ τῷ κα- 
πνῷ. 

παῖε 

τῷ ξύλῳ! 
445 3,4. καὶ σὺ προσϑεὶς Αἰσχίνην ἔντυφξ τὸν Σελαρτίου. --- 

ἀρ ἐμέλλομέν ποϑ᾿ ὑμᾶς ἀποσοβήσειν τῷ χρόνῳ; 
ἀλλὰ μὰ «εἴ οὐ ῥᾳδίως οὕτως ἂν αὐτοὺς διέφυγες, 
εἴπερ ἔτυχον τῶν μελῶν τῶν Φιλοκλέους βεβρω- 

486. πρὸς τὴν ἐλάαν. ουὶ δτ- 
ΒΟΥΪ βϑυνιπι Δ]]Πραν]ῦ. 

487. “ηλωτὸν αἸούππι εἰρωνικῶς. 
»ἤσϑ'᾽ ἄρα. εἴ. ἩἨεϊπαοτῖ, δὰ 
ῬΙαῖ. Ῥμδθα, ρ. 54..5 ᾿ηιά. νἱάθ 
οἰϊδι 1ἔοϑυῖ5 791. 

440, οὐκέτ᾽ ἐς μαπράν. 1- 
τα ΠΟΥ) πποπθηΐθ ΒΘ. ᾽, ΑΘΒΟΠΎΠτι8 
Θαρρ]. 32, οὐ μάλ᾽ ἐς μακρῶν, 
Τ)ϑηλοβῖμ. ΟἸγηΐῃ. 9. δείξειν οὐκ 
εἰς μακρὰν, ἢ. 6. 5ἴβιϊηι. 

441. κάρδαμα. ἤγουν δροιμύ- 
τατα τοιαῦτα γὰρ τὰ κάρδαμα, 
τῦφε δὲ καίων δίωχε. ὁ γὰρ κα- 
πνὸς διώκει τὰς μελίσσας καὶ τοὺς 
σφῆκας. 8. βλεπ. κ. 1. 6. δριμιύ- 
τατὰ, αἀοογγίπιθ υἱαφγιείσπ. Ὡ1Ὲ1] 
Θαΐπι ΔΟΥΪΕΒ Πδϑ᾿αΥΠΟ.,), “πο ἃ 
ΤοΥυπιθηΐο πδύαπὶ αἰοίαηι ((1ο. 
ἼΤα5ς, Οπδοβί, 5, 94.) εἴο. 1}, Ολτ. 
ῬΙΙη. 19, 8.: παδέμσέϊμπεγ φμοα ο-- 
ἄογδ δὲ ϑδοπιῖγιῖϊς αογιπιογιῖία δέθγτιῖτ- 
ἐαπιοτιέα τπουδί. Θϑὶ ἰορίάϊωπι δαΐὶ- 
νάπι ΤῊ... αἴθ Οατεοτιλγθδδο. ν]ὰ, 
ΒΙΊΠΘΥΡΘΟΚΙΙ ΕἸοτα οἷ855. Ὁ. 166, 
-- οἵ, Άδῃ, δ64. (βλέποντ᾽ ὀρίγα- 
νον.) 

κότεο. 

444, ἐς Κόρακας. νἱᾶδ ῬΙεΐ, 
890. εἰς. 

445, ἀντὶ τοῦ καπνὸν εἰπεῖν ἢ 
πῦρ. Αἰσχίνην εἶπεν, ἐπεὶ Καπνὸς 
ἐκαλεῖτο. ( οἵ. 816.) ΠΆτος παίζει 
παρὰ τὸν Σέλλου Αἰσχίνην. κα- 
πνώδη͵ δεὰ τὴν ἀλαζονείαν. ἀντὶ δὲ 
τοῦ εἰπεῖν Σέλλου, ἔπαιξεν ἐπε- 
κτείνας “Σελαρτίου; ἵνα πάλιν ὡς 
καπνὸν κωμῳδήσῃ καὶ ψευδόπλου- 
τον (1πῖο ἀρτίπλουτον), παρὰ τὸ 
σέλας (καὶ τὸ ἄρτι). ὁ γὰρ καπνὸς 
τοῦ σέλαος γέννημα. Ὁ 

440, ΠΑ] Π 115 ΔΠΪΠΊΟΒ6 Πρυῖ: -- 
τῷ χρόνῳ. ἀρὰ ναϊοῦ ἀρ᾽ οὖ. νἱά. 
δίδει. δύ. δύ, ὃ. 609. σομπιραγανιῖ 
Βο. ἤδη, 961., Να}. 1805. 

448, ὡς τοῦ Φιλοκλέους, ἀγρίου 
ὄντος ἐν τῇ μελοποιΐᾳ. ὁ Ζοφο- 
κλῆς γὰρ ἡδύς" διὸ καὶ μέλιττα 
ἐκαλεῖτο. ἔπαιξεν οὔν, ὦ ὡσεὶ εἶπεν" 
εἴπερ τὴν πικρίαν αὐτοῦ καὶ τὴν 

σαληρότητα εἶγον, οὐκ ἂν αὐτοὺς. 
ῥᾳδίως διέφυγες, ὡς τοῦ Φιλοκλέ- 
ὠνὸς ὄντος σχληροῦ σφόδρα καὶ 
δριμυτάτου. 8. Β. δα Αν. 98ά.: 
0 9080]. ἄϊιο ξιι1556 Τγαϑίοοβ ΡΕΪϊ- 
Ἰοο]ς. ποπιΐμθ ἰχαϑιῖ (Ὁ. Εδρτῖς. 
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ΧΟ. ἄρα δῆτ᾽ οὐκ αὐτὰ δῆλα τοῖς πένησιν, 
» 

450 

εἰ σύ γ᾽, ὦ πόνῳ πονηρὲ καὶ κοι ΐ γ᾽, α Ὦ: μηταμυνία, 

107 

85... ἢ. 

ἀνομοιόστ. 
ἡ τυραννὶς, ὡς λάϑρᾳ γ᾽ ἐλάνϑαν ὑπιοῦσά με, 

88., ἵ. ἃ. οὐ οὐ. ἃ. 

ἀπ ς δὲ 
- ΄ ΡΠ -- 3 , ξ 2 ς , 

τῶν νόμων ἡμᾶς ἀπείργεις, ὧν ἔϑηκεν ἡ πόλις, 
οὔτε τιν᾽ ἔχων πρόφασιν, οὔτε λόγον εὐτράπελον, 

αὐτὸς ἄρχων μόνος; 

455 ΒΖ. ξσϑ᾽ ὅπως 

ἐς λόγους 

Ῥδ6. ἰ. 

Ρᾶε. ἅ. 

ἄνευ μάχης καὶ τῆς κατοξείας βοῆς 
Ἐν ὃν 

ἔλθωμεν ἀλλήλοισι καὶ διαλλαγάς; 
ΧΟ. σοὶ ᾿ς λόγους, ὦ μισόδημε καὶ μοναρχίας ἐραστὰ, ἰ.1. 

καὶ ξυνὼν Βρασίδῳ, καὶ φορῶν πράσπεδα συ τς 

στεμμάτων, τήν ὃ ὑπήνην ἄκουρον τρέφων; 

19], σύ. 9. ν. 814. Ηδ1].}: ρεύρθ- 
Τϑιῖ δι θὰ ἐπ πτας 4αοσαα ΡΠ ]- 
10.165 σοιῃηιθηιογαῖμν (ν, Κι βίου, 
δα διῖ4, 8, 604., Ηδτ]. 84 ῬΡΥΪΟ, 
φ, .4.853.).“« ΕἸ, ψοξ:.: .. ὨΊΘΘΕΥ, οἷα 
Ζεὶισοποςβο (65 ϑοίοειο. ΜῊ 
εἴθπάθ Ττοδοραΐθπ, τπἱπᾶ 50 ὈΙΟΥ, 
δε οὐ ἄθῃ Βοϊπδπθη Οαἰϊς εΥ- 
μΐεῖ:. ’ - τῶν μελῶν -- βε- 
βρωπότες. οἴ. 967. 

449, αὐτὰ δῆλα. αὐτὸ δῆλον. 
Αἰ Ποἴδπιιις πο βϑίπιιβ. οἵ, 428. οἴο. 

451. ὦ πόνῳ πονηρέ. ὦ ἀ- 
σκήσει καὶ μελέτῃ πεπονημένξε τῆς 
τυραννίδος. (οἵ. Πγ5. 850.) τὸ ὃὲ 
κομηταμυνία συνέϑηπεν͵ παρὰ 
τὸ κομᾷν, ὃ ἐστι φρονεῖν μέγα (ἐκ 
δὲ τούτου δηλοῖ τὸ λακωνίξειν, παρ- 
ὅσον μέγα ἐφρόνουν οἱ “άκωνες 
εἰς ἀνδρίαν) : καὶ παρὰ τὸν ᾿“Ἄμυ- 
νίαν, ὃς διεβάλλετο ὡς μισόδημος. 
ἀμφότερα ουν τὰ τῆς συνθέσεως 
εἷς οὐδὲν τείνει ἢ εἷς ἐναντίον ὦ ὄν- 
τὰ τῆς πόλεως καὶ τύραννον. ϑ. 
Ῥτονουρίμμι οὐδεὶς κομήτης, ὅστις 
οὐ ψηνίζεται σοπιπηοηιοτγαν Β6.; 
Σ ΑΜ Ϊα ΘΟΠΪΘΥΥΙ 7551} 1ηἶγα 
995. νἀ6 δεϊατη 14. 

᾿ 5, λόγον͵ εὐτρ. ἀπολογίαν 
πιϑανὴν καὶ εὖ τετραμμένην. 8. 

455. κατοξ. τῆς σφοδρᾶς καὶ 
τῆς ὀξείας. 81]. Νὶοῖ, 

457. νι]50 σοὶ λόγους, ἱπιρ 6υ- 
ἔεοῖα ογαίϊϊζπο Π)ϊμπὰ, σοὺς λόγους, 
ἴῃ αι ΞΟΥΡ τιγα ΠΟΙ 1πιοβὲ δβηῖ- 
ἔοδῖο. Ρυοποηλίηῖς ἀρϑοτονουμέ- 
νου; 4ἴῖ0 Οριιϑ 65. 

άδ8, καὶ ξυνὼν ,».Βρασίδᾳ. 
ἀντὶ 8: λαχωνίξων" ὅτι οἱ λακω- 
γνίξοντες τοιαῦτα ἐπετήδευον, ὥστε 
μακρὰ τὰ κράσπεδα φορεῖν, ὃ ἐστι 
τοὺς πρωσσούς. (Ἀφοσσούς.) --- [καὶ] 
Βρασίδας γὰρ στρατηγὸς “Τἀκεδαι- 
μονίων. (οἵ, Ῥαο. 2δὺ, 618.) ἐκ 
στεμμάτων δὲ ἀντὶ τοῦ ἐρίου. 
ττὶ «8; πράσπεδα τὰ ἐν τῷ ἄκρῳ 
τοῦ ἱματίου πεχλωσμένα ῥάμματα, 
καὶ τὸ ἄχρον αὐτοῦ. 51], Υ]οι, Ππι- 
ὈΥ1α86 διιιΐ ΘΧ Ιδηᾶ: χι8πῈ στέφειν; 
ππᾶρ στέμματα, 658 σοΙ απ ὨΌΡΟΥΕ 
οἰρ. 1}, Οὗ». 

459. ὑπήνην. --- ῬυϊξοῖΒ ΟΥαθοΐ5, 
τπομθπῖ Ῥαϊπιουῖο, ὑπήνη οταῖ 
ΒαΡΘΥΙΟΥς ἸΔΌΎ] βατθα, 4186 οἰΐδηι 
μύσταξ αἰοερϑίοτ, Αὐϊβιοῦ, Η. Α, 
8, 11. περὶ δὲ τ τὸ γένειον τοῖς μὲν 
συμβαίνει καὶ τὴν ὑπήνην καὶ τὸ 
γένειον δασὺ ἔχειν. ιούοχιις 1. 5. 
οἱ δὲ εὐγενεῖς τὰς μὲν παρειὰς ὡ- 
πολειαίνουσι, τὰς δὲ ὑπήνας ἄνει- 
μένας ἐῶσιν, ὦστε τὰ στόματα αὖ- 
τῶν ἐπικαλύπτεσϑαι. οἵ; 5610]. πιΐη. 
αὐ Ηομι. Οἀγδ55. κ΄, 379. οοηΐγα 
Εἰαδίαιη, Ρ. 1858, 566.: ὑπήνην κυ- 
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460 ΒΖ.νὴ 40 ἢ μοι κρεῖττον ἐκστῆναι τοπαράώπαν τοῦ πα- 
τρὸς  : 

»" Ἂ -" ’ - ἰν Υ͂ 

μᾶλλον ἡ κακοῖς τοσούτοις ναυμαχεῖν ὁσημέραι. 

ΧΟ. οὐδὲ μέν γ᾽ οὐδ᾽ ἐν σελίνῳ που ᾽στὶν, οὐδ᾽ ἐν πη- 

γάνῳ" 
τοῦτο γὰρ παρεμβαλοῦμεν τῶν τριχοινίχων ἐπῶν. 
ἀλλὰ νῦν μὲν οὐδὲν ἀλγεῖς, ἀλλ᾿ ὅταν ξυνήγορος 

46δι ταὐτὰ ταὐτά ὅου καταντλῇ, καὶ ξυνωμότας καλῇ. 
Β4. ἄρ᾽ ἂν, ὦ, πρὸς τῶν ϑεῶν, ὑμεῖς ἀπαλλαχϑ εἴτέ 

μου; 
ἢ δέδοκταί βοι δέρεσθαι καὶ δέρειν δι ἡμέρας. 

ΧΟ. οὐδέποτέ γ᾽" οὐχ, ἕως ἄν τέ μου λοιπὸν ἢ. οΥ. ἰ. 
ὅστις ἡμῶν ἐπὶ τυραννίδ᾽ ἐστάλης. ἘΣ τυ τος 

470 Β4. ὡς ἅπανθ᾽ ἡμῖν τυραννίς ἔστι καὶ ξυνωμόται, 
Το Σ ΟΣ 

οίως καλοῦσιν τοῦ πώγωνος τὰς 
κάτω τρίχας, μύστακας δὲ τὰς ἄνω 
χείλους τρίχας. Ἰᾶαπιαιιθ ΗδϑΥ ΟΠ 
Ἰδιηροῦθ νιάθίμῦ θὲ. υὸχ ἔμ1558 
Δα 15] 515 ΠΙΠοαΐαϑ : : οἷς ΘμΠι 
1116: ὑπήνη᾽ τὸ γένειον, ἤτοι πώ- 
γον" ἄλλοι μύσταξ, [ἄλλοι ὑπήνη" 1 
ὃ ἐστιν (ὃ) ὑπὸ “τὴν δῖνα τόπος. 

460. ἐκστ. τὸ π. τοῦ πατρός. 
ἀντὲ τοῦ μὴ ἔχειν πατέρα. 56]. 
ΨΙΕΙ- 

461. ναυμαχεῖν. δέον εἰπεῖν 
μάχεσϑαι. 8. ΤΕΥ ροΐοϑβι, τιὸ σἹαϊ- 
ΟὟ οαιιδα 18 αἸΧοΥῖΣ, παοπιϑά- 
τποάϊι Βδπ, 403.: Ξοὰ οπιπῖπο 
68 πιϑίδρποσα σοηνυθηῦ ΠΟΠΊ]η1}}115 
ΤΑΔΥΪΕ 1115, (Π18165 ογϑπΐ Αἰμθηϊ- 
6568. 
462. παροιμία ἐπὶ τῶν μηδὲ κα- 

τὰ τὸ ἕλαάχιστον διηννκότων οἷς 
ἐπέϑεντο. μετενήνεηται δὲ ἀπὸ τῶν 
πήπων. ἐν “γὰρ τοῖς λεγομένοις πε- 
ρικήποιξ τὰ σέλινα καὶ πήγανα κατ- 
εφύτευον. βούλεται οὖν λέγειν" 
οὕπω οὐδὲ ἀρχὴν ἔχεις τοῦ πρά- 
ματος, καϑάπερ οὗ ἐν τοῖς κήποις 

πὐν ἐξ φονι ἐν τοῖς σελίνοις εἰσίν. 
“«. ’ 

ἄλλως. --- παροιμία" οὐδ᾽ ἐν. σελέ- 
νοις εἰσί. φησὶν οὖν, ὅτι οὔπω 
σοι οὐδὲ ἀρχὴ γέγονε τῶν παρ᾽ 
ἡμῶν ἐσομένων. 8. παυὰ 1πϑρῖθ 
ΕἸ. ΟἸγ. βου βϑηάμμα Ριιϊΐζαρθαὶ πῶ 
᾽στὶν, 4τι86 ἔπιῖςθθ νἱἀοίασ ἸΘοῖϊο 

ΘΟΠΟΙ βία ΥμΠ), --- σέλινον εβὶ 
δρίππι, διὲῖρε, 46 πιὸ Β΄Π]ΠΘΥΡΘΟΚ. 
ΕἸΟΥ͂. 61455. Ρ. 70. δὲ, χσιιοβς ἰαπά8- 
νἱϊ, 1)]οβοοΥ, 8, 74., ΤΗΘορΠγδβί, 
Ἡ, ΡΠ: 1.4. ΠΣ ΡΙΙΣ ἘΠῊΝ 50. 6 
δἴο. ἱπιθΠ!ροπάππι ἢ, 1, σέλινον 
κηπαῖον 5; αρίμπε ρτανδοίετιϑ Εμπ,» 
φαιοα δὲ αρίππη αἰοίταν. κατ᾿ ἐξο-- 
χὴν, 4(6γ Οατγέοπϑοίοτίθ. πηγά- 
νου 8 δοηθϑύα σϑοθηβδοῦ ΠΙΟΒΟΟΥ, 
9, 52., κηπαῖον, (ταίαπι Ποτίοη- 
Ξ6ΠΊ, ἘΣ δεπιθῖπα Ἡαμιθὴ, ὀρεινὸν, 
ἄγριον 561 μῶλν. νἱὰ, ΒΙΠΘΥΒΘΟΚ. 
Ἰὰς 

463. τριχ. ἀντὶ τοῦ εὐτελῶν 
στίχων. τοῦτο δέ φησιν, ἐπεὶ ἐξ 
εὐτελοῦς παροιμίας ἤρξατο τῆς τῶν 
κήπων. τριχ: οὖν ἀντὶ τῶν τριῶν 
χοινίκων ἀξίων. ξυνήγορος δὲ 
ῥήτωρ: κπαταντλῇ δὲ καταχέῃ; 
κατηγορῇ. Ἐκ 5. τριεχ. κὶς ῥῆμα 
μυριάμφορον ἴῃ Ῥαοθ 510. 8ὲε. 

4ρ5. καὶ ξυν. ὡς αὐτῶν συνε- 
χῶς λεγόντων, ὅτι ταῦτα τυραννίς 
ἐστι καὶ ξυνωμοσία. οὐδὲν ἄλλο, 
φησὶ; μεμελέτηται ἡμῖν (πϊο ὑμῖν) 
ἢ ταῦτα. (οἴ. 532.) δέρεσθαε δὲ 
καὶ δέρειν ἐπὶ τοῦ τύπτεσϑαι. 5. 

468. ἕως -- ἦ. ἀντὶ τοῦ ἕως ἂν 
λείψανον μου ὑπολείπηται, 8. 

470. πιοποὲ Β6., ΑἸ μη ΐθηῃβθβ θχ- 
ΡῬΪβῚ5 ῬΙβιβύγαιταϊβ Βοάα]ο σαν 556, 
Ὧ6 ᾿ξουιαη 5. σθαι Ἰπαραπι ἔγγαι- 
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ἤν τε μεῖξον, ἤν τ᾽ ἔλαττον πρᾶγμά τις κατηγορῇ" 
᾿ Χ 3 Ψ, ᾿, 3 2ωΧ 7 ςνς πτγ- 
ἧς ἐγὼ οὐκ ἤκουσα τοὔνομ᾽ οὐδὲ πεντήκοντ᾽ ἐτῶν, 
νῦν δὲ πολλῷ τοῦ ταρίχους ἐστὶν ἀξιωτέρα, 
“ ᾿ ᾿ » 2 τδι μν δ" ἡ ᾽ - , 
ὥστε καὶ δὴ τοὔνομ᾽ αὐτῆς ἐν ἀγορᾷ κυλίνδεται. 
ἣν μὲν ὠνῆταί τις ὀφρὼς, μεμβράδας δὲ μὴ ϑέλῃ, 
εὐθέως εἴρηχ ὃ πωλῶν πλησίον τὰς μεμβράδας" 

“ἄνϑρωπος ἐπὶ τυραννίδι. 
ἣν δὲ γήτειον προσαιτῇ τις ἀφύαις ἡδύσματι, 
ἡ λαχανόπωλις παραβλέψασα φησὶ ϑατέρῳ" 
Εἰ , Υ͂ Ε] Ἀν δον Μ ΜΙΝ [ὃ 

ἱπὲ μοι, γήτειον αἰτεῖς " πότερον ἐπὶ τυραννίδι, 

ἢ) νομίζεις τὰς ᾿άϑήνας σοὶ φέρειν ἡδύσματα; 

475 

Οὗτος ὀψωνεῖν ξοιχ᾽ 

480 

Ὠἱα]ς ; Θ᾽ πβπι6 πιϑέιι, δὶ χαϊα 1η- 
5ΟΙΙῚ ἴῃ ὑΥΡῸ δοοϊαϊββδοῖ, ϑἕδιϊηι 
ΞΡ] οοθ πὶ 6 αἰββοϊνθημάο ἕξι 
ῬορΡαΐαυὶ Παριΐθ58 : νϑ]αξ,), οἷμπι 
Ἡρυπιαθ σι 1116 11 ξιϊσδθηΐ δὲ τηγ- 
βία Ρτοΐαηϑία ἸΕΙΠΡΟΥΘ ΑἸΟΙΒΙ6- 
α15, πάντα αὐτοῖς ἐδόκει ἐπὶ ξυν- 
ὡμοσίο, ὀλιγαρχικῇ καὶ τυραννικῇ 
πεπράχϑαι, υἱἵ αἷε ΤΠιο. 6, 27. 
46 πιθέμμι ΠΪΠ1Ϊ5 5Π5ΡῚΟΘ ΟΠ 
τϑρτεμεπάθηβ 1)οπλοϑίῃ, ἀ6 ὅγη- 
ἰαχὶ Ρ. 116.: ἀνέφξάν τινες, 1π- 
ααϊξ, πρώην δήπου τὸ ὀπισϑόδο- 
μον" οὐκοῦν οἱ παριόντες ἅπαντες 
τὸν δῆμον καταλελῦσϑαι, τοὺς νό- 
μους οὐκέτ᾽ εἶναι; τοιαῦτ᾽ ἔλεγον. 
καί τοι, ὦ ἄνδρες ᾿ἡϑηναῖοι, σχο- 
πεῖτε, ἂν ἀληϑῆὴ λέγω" οἱ μὲν ταῦ- 
τα ποιοῦντες ἄξια. ἐποίουν ϑανά- 
του, ὁ δὲ δῆμος οὐ διὰ τοῦτο κα- 
ταλύεται. πάλιν κώπας τις ὑφεί-- 
λετο" μαστιγοῦν, στρεβλοῦν, πάν-- 
τὲς ἐβόων, λέγοντες καταλύεσθαι 
τὸν δῆμον" ἐγὼ δὲ τί φημι; τὸν 
μὲν ὑφαιρούμενον ϑανάτου ποιεῖν 
ἄξια, ὥσπερ ἐκεῖνοι, τὸν δῆμον 
δ᾽ οὐ διὸ τούτων καταλύεσϑαι. 
οἵ. 921. 

472. πεντ. ἐτῶν. ἀντὶ τοῦ εἷς 
πεντηκοστὸν ἔτος καὶ ἐπ πολλοῦ 
χρύνου οὐκ ἤδειν τὸ ὄνομα τῆς 
τυραννίδος. 8. οἵ, 960. 

4735. ἀξιωτέρα. εὐωνοτέρα καὶ 
ἐν ἀγορᾷ εἰθισμένη λέγεσθαι. πυ- 
λίνδεται δὲ περιφέρεται. 8. 

475. ὀρφῶς. (5ϊῖς οἰἴατα ΠΡΥὶ 
ΑΥδίορ.) ἐν τοῖς πλείστοις ὁρ- 

φῶς. ἔν τισι δὲ οὐρίῳ, (εοϑά. 
Αἰμοπδοὶ 1. 7., ἴ, 3, Ρ. 155. εα, 
ΘΟΒνΓΟΙΒΕ.; «υῖ ἢ, 1. οἷϊαϊ, παβϑηΐ 
ὀρφῶς, ὀξυτόνως. Ῥίπα.» αὶ ἴτα 
βουρ51:.) μήποτε δὲ καὶ τὸ ἑνικὸν 
τοῦ ἐχϑύος οὕτως ἔλεγον ὀρφὼς, 
ὡς λαγὼς καὶ ταώς. μεμβρὸς δὲ 
εἶδος ἀφύης. 8. ὄρφως 5ἶνθ ὀρφὸς, 
ᾳἀθῖ μα] {ποσί οχράωπι 8Ρ- 
ῬΘ]Ιαπὲ ({(ο55. Ογἤδθη), ΡῬίβοὶς εδβδὲ 
σαΥ Πα ρίποβιιβ, (ΡΙαῖο ὥοπ. Ο]6ο- 
Ῥποπίθ: σὲ γὰρ; γραῦ, ξυγκατῴ- 
μισὲν σαπρὰν, ᾿ρφοῖσι σελαχίοις τὲ 
καὶ φάγροις βοράν.) «ιὶ ᾿ἰτῖοΥο οἵ 
ἴοῦγα ροίι5 σαιάθι αιιαῖη Ρ 6] 50, 
Σιτῖααθ ἴῃ ρσεῖϊο ἀρ. Οὕδθοοβ, αὖ 
ταοηιῖῦ ΕἸ. Οἤγ. ν] 44. Αὐἱβῖοῖ, Η. 
ΑΣ.8: 18:,, ἈΈΠρη, 1. 15 ΟΡΡΙΒΠΝ 
ῬΙ]11, οἷο, --- ΠΙΘ ΡΥ 85 6Χ δριιῖ5 
ῬΠΔΙΘυοἱβ σίρηϊ διιοΐου δϑὶ Αὐϊβδίοϊ, 
1,1, 6, 15. 

478. γήτειον; γήϑυον, γηϑυλ- 
λὶς, αἰέδίαπε δοἠοοτοργαδώπι, ΤΠ.» 
ϑολτιίεεῖαμοῖ. νἱα. ΒΊΟΥ ΘοΚ, ΕἼΟΥ. 
ο1455. Ρ. 89. --- ἡδύσματι, ργο ὁοπ- 
αἰπιοτιέο; ΒΟΥρϑὶ, οατ 1π ΠΡΥῚ5 16- 
βαθιν ἥδυσμά τι, ιιοα πὶ νἱαε- 
τὰν ἔγίροσο Πιπηα. ἡδύσματα, τπιξ 
488. νἱα, Μίαΐτη. σύ. συ. ὃ. 403. -- 
46 δριι5 οἵ, ΑἿῖ. 606., 849. 

479. ὃ ατ. ἑἕτέρω ὀφθαλμῷ αὖ- 
τόν φησι χαλεπῶς ὑποβλεψαμένη, 
Σοῦ ἐστι τὸ φαγεῖν, ὡς οὐκ ἄξιον 
ἡγουμένη τὸν τυχόντα φαγεῖν γή- 
τειον. 8. 

481. νομίξεις τ. 49. φησὶν, 
(φὴς. Ραϊα5,) ὅτι διὰ σὲ φύουσιν 
αἱ ᾿δϑῆναι ἡδύσματα; 8. 
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Ξ.4. κἀμὲ γ᾽ ἡ πόρνη.χϑὲς εἰσελθόντα τῆς μεσημβρίας, 
Ὡ“ ὗε ὍΣ ΓΑΛΣ 
ὅτι κελητίσαι ᾿κελευον, 
» 2 ᾿] ᾿ ς , 5 

ἤρετ, εἰ τὴν ἱππίου 

δὼ - , 

ὀξυθϑυμηϑεῖσα μοι 

καδίσταμαι τυραννίδα. 
485 Β.1: ταῦτα γὰρ τούτοις ἀκούειν͵ ἡδέ᾽, εἰ καὶ νῦν ἐγὼ, 

τὸν πατέρ᾽ ὅτι βούλομαι, τούτων ἀπαλλαχϑέντα τῶν 
ὀρϑοοφοιτοσυκοφαντοδικοταλαιπώρων τρόπων, 
ξῇν βίον γενναῖον, ὥσπερ Μόρυχος. αἰτίων ἔχω 
ταῦτα δοᾷν ξυνωμότης ὧν καὶ φρονῶν τυραννίδα. 

400 ΦΙ. νὴ 4 ἐν τὰ γ. 
2 Ἁ “ , 

ἀντὶ τοῦ βίου 1 

ἐγὼ "γὰρ οὐδ᾽ ἂν ὀονίϑων γάλα 
ἀβοιμί ὧν, οὗ μὲ νῦν ἀποστερεῖς " 

οὐδὲ χαίρω βατίσιν, οὐδ᾽ ἐγχέλυσιν, ἀλλ᾽ ἥδιον ἂν 

δικίδιον σμικρὸν φάγοιμ᾽ 
Ἂ Ἵ , , 

ἂν ἐν λοπᾶδι πεπνιγμέ- 
νον. 

ἥδεσθαι τοιούτοις πράγμασιν" 
ἀλλ ἐὰν σιγῶν ἀνάσχῃ καὶ μάϑῃς ᾿ἀγὼ λέγω, 
ἀναδιδάξειν σ᾽ οἴομαί γ᾽, ὡς πάντα ταῦϑ᾽ ἁμαρτά- 

ΒΖ. νὴ 4 εἰϑίσϑης γὰρ 

405 

ΦΙ. ἐξαμαρτάνω δικάξων; 
4557: 

488. κελητίσαι. ἱππάσασϑαι 
ΞΘηβ Ομρβοοθηο. παῖδ ἰβῖο νεύρο, 
ἴπ 41ὸ 1μπθϑῖ βισηϊποβίϊο τοῦ ἴπ- 
που, εἰ πομπιῖηδ Ἱππίας. 

484. εἰ ---καϑίσταμαι. ἀντὶ 
τοῦ εἰ καταστῆσαι. βούλομαι ἐμαυ- 
τῷ τυραννίδα. οὗτος δὲ τύραννος 
δεινὸς τοῦ πατρὸς Πεισιστράτου 
τυραννικώτερος. (568 ΟΟΟἶδο ἀ6- 
γατι ἔγαίτο ΗΙρρασοπο.) ὁ δὲ Ἱπ- 
πίας ἐτυράννευσεν (810 8ππὸ ΟἹ]. 
68, 1., δὶ Ομσ, ταὶ. 5928.). οὐχ 
ὁ “Ἱππαρχος. (14 ΤΠας. 1 1, 40.; 6, 
54.) κοινώς δὲ πάντες οἱ Πεισι- 
στρατίδαι τύραννοι ἐλέ ἕγοντο. παί- 
ξει δὲ καὶ ἅμα πρὸς τὸ τῆς συνο- 
μωσίας σχῆμα τὸν Ἱππίαν ἔλαβεν. 
(Ξου ρθη άπιη παίζων -- τὸ τῆς συν- 
ουσίας σχῆμα τ. Ἱππ. ἕλ., νε] παρ- 
ἕλαβεν.) --- κελητίέξειν δὲ κυ- 
οίως τὸ κέλητα ἐλαύνειν. 8. 

485. εἶ, «μαπαάοφαμίάεπι. 
487. ὀρ ρ. παρὰ τὸ ὀρϑεύειν, 

καὶ φοιτῶν, καὶ συκοφαντεῖν. καὶ 
ἐν δίκαις ταλαιπωρεῖν. 8. 

488. ὥσπερ Μόρυχος. ἐν εἰ- 
ρωνείᾳ᾽ ὅτι τρυφερὸς καὶ ἡδύβιος 

γνξιο. 

καταγελώμενος μὲν οὖν 

κομοῳ δεῖται. αἰτίαν δὲ μέμψιν 
καὶ ἔγκλημα. Εχ 85. 46 Μούγοβο 
οἱ. 1105., Ῥδο. 951.. ΑΟΠ. 885. 

490. ὀρνίϑων γάλα. παροι- 
μία ἐπὶ τῶν λίαν εὐδαιμονούντων 
καὶ πάντα κεχτημένων, ὡς καὶ ἐκ 
τῶν ἀδυνάτων πόρους κομίζεσθαι. 
ἀδύνατον γὰρ ἐξ ὁονίϑων γάλα 
ποτὲ λαβεῖν. (ΗἱΑτιοτπεϊέρηι βρυοἢ- 
νΟΥ Π0} ΕΠΓ δόμοι ἀθον δ6ϑθπ. 
1)16 ἘΥΠΟΠ ρΡαυκοις ΘΟ [η56] 88- 
ΠὨΊΟΒ ὙΨΩΥ͂ 50. 5ΥΟ55., 4855, Ψ}16 σ6- 
ΓΆΡ Ιῦ τναγ, βϑιρϑδὶ αἷθὸ ΗΒ ΠΘΥ 
ΜΟΝῊ βαθθη, Ἡ.. Κ7οκε. οἵ. ϑίγαθ. 
Ρ. 946. οἱ αὶ ρυδοίθσβα Ἰδιιδηταῦ 
αιιοΐοτοβ 848 ἂν. 793.) -- βατὶς 
δὲ εἶδος ἰχϑύος. (γα]α: νιθ Ῥδα. 
770.) καὶ βατιοσκύόποι. (βατεδοσκό- 
ποις πὖ Ῥδο. 1. 1.) οἱ ὀφψοφάγοι. 8. 

499. Δη51}}1186, Ῥυδθϑουίπι Οο- 
Ρϑΐοβθ, ἱπ σπρθα! 5 ΠΑ δα αγ, 
νἱἷρ. Ῥαςο, 948., ΑΟΒ. 898. 

498. πεπνιγμένον. δέον εἰπεῖν 
ἑψημένον, φησὶ πεπνιγμὲ νον) ἀπὸ 
τοῦ συμβαίνοντος ὑπὸ τῶν δικα- 
στῶν τοῖς δικαζοι ἕνοις. 8, κρέα 
πεπνιγμένα οἱ πνικτὰ βιπὶ. 486 



Ν 

ΣΦΗΚΕΣ. 171 

οὐχ ἐπαΐεις ὑπ ἀνδρῶν, οὗς σὺ μὸνονου προσχυ- 

ἀλλὰ δουλεύων λέληϑας. 
παῦε δουλείαν λέγων, ΦΙ. 

γνεῖς, 

οὐ σύ γ᾽, ἀλλ᾽ ὑπηρετεῖς. 
7. " «2 ι δίδ ξ Ἐπ τως 53: ΄ οἰόμενος ἄρχειν" ἐπεὶ δίδαξον ἡμᾶς, ὦ πάτερ, 

ἥτις ἡ τιμή ᾽στί σοι, καρπουμένῳ τὴν Ἑλλάδα. 
καὶ τούτοισί γ᾽ ἐπιτρέψαι ϑέλω. 

" Ἁ μ᾿ ͵ 

καὶ μὴν ἐγω. 

καὶ ξίφος γέ μοι δότε" 
ἣν γὰρ ἡττηϑῶ λέγων σου, περιπεσοῦμαι τῷ ξίφει. 

᾿ »" -" δὲν , 

εἶπέ μοι, τί δ᾽, ἣν τὸ δεῖνα τῇ διαίτῃ μὴ ᾿μμένῃς; 
΄ ,ὔ 2 3 Γ ᾿ 2 -“ ᾿ 

μηδέποτε πίοιμ᾽ ἀκράτου μισϑὸν ἀγαϑοῦ δαίμονος. 

500 ὅστις ἄρχω τῶν ἁπάντων. 
ΒΖ. 

ΦΙ. πάνυ γε" 
ΒΖ. 

ἄφετε νῦν ἅπαντες αὐτόν. 
ΦΙ. 

6085 

ΒΖ. 

ΦΙ. 

ΧΟ. νῦν δὲ τὸν ἐκ ϑημετέρου 6. 4. ἀνομοιόστ. 
γυμνασίου λέγειν τι δεῖ καινὸν, ὅπως φανήσει 

ἴπ νᾶξθ ορίμπγαΐο σοσαπηΐῃῦ, εἴ 
5΄Ι ΠῚ} ΤΟΥΥΘΏ ΙΓ 1Π ΨΘΡΟΥΘ οἷ ρτο- 
ΡῬΥΪο βισοο: νἱάθ ΑἸ μθηδθιπὶ 9. Ρ, 
396.., 1}}1 μῖς Ἰοοιιϑ ΟἸτα ΠΣ εἰς. Βε. 

498, οὕς σὺ εἴς. οὗς οὐχὶ μό- 
νον τιμᾷς καὶ σέβεις ὡς βελτίους, 
ἀλλὰ καὶ ὃς δεσπόταις ὑποτάττῃ. 
λέγει δὲ τοὺς δημαγο) "οὐς, ὧν προσ- 
τάξει δικάζουσιν, ὑφ᾽ ὧν καὶ τὸν 
μισϑὸν λαμβάνουσιν. 8. 

499. ἀλλὰ δ. λ. ὅτι πρὸς τὰς 
ὑποσχέσεις τῶν δημαγωγῶν ἐδίκα- 
ξον εἰα. 8. 

502. καρπ. τὴν Ἕλλ. τοὺς φό- 
ρους ἐλάμβανον οἱ ᾿“ϑηναῖοι. ὁ δὲ 
λόγος" τί σοι ἐκ τούτων ᾿ϑηναίῳ 
ὄντι προσγίνεται, τὸ δικαστικὸν 
μόνον λαμβάνοντι; οἱ γὰρ δημα- 
γωγοὶ πάντα λαμβάνουσιν. 8, 

503. καὶ --- 3. ἐλ. εἷς ΤΠ) οΠ]ο5. ἢ, 
αἰχὶς ἐπιτρέπειν τοῖς οἰκείοις, 1. 6. 
δικαστὰς αἱρεῖσθαι, )μαΐοε5 608 
οάρεγε; δ Τιγβίαβ ἐπέτρεψεν ἀν- 
δράσιν, 1, 6. αγὐϊεέτος οοποείεωϊ!. --- 
ΕἸ, ΟἿ γ. 

504. νευρὰ καὶ ξίφος --- τῷ ξί- 
φει ἃ ῬΒΙΟΟΙθομδ ργου πη οἷαγί, ἴη- 
αἰοὶο δϑὲ 684.: πεάιθ (4115 εἴξε- 

ΔΏΔΟΙ, 

οἴπ5 ἀδθοοῖ ΠΠἑιπ φιϊοιίου θη, οὐ 
ταὶ απη ταν ἴῃ οοαα, -- πρὸς τοὺς 
σφῆκάς φησιν, ὅτι ἄφετε αὐτόν. 
ἢ πρὸς τοὺς οἰκέτας τοὺς κατέ- 
χοντας τὸν Φιλοκλέωνα. 8. ἴπιο 
αἰχόβάιθ ὩΡ5ισίθυθ 80 1110 1ιροῖ, 
σοΐθυιι πὶ 51 ΠῚ} }Π1Π6 7 56 ΕΧχ ΑΟΠ Υμθα- 
Βῖ0ᾳΕ5 291. 

506. τὸ δεῖνα, κατὰ τὸ δεῖνα, 
4ιοα αἰμποὶ δα γϑπι, σιδι 1η16]- 
1]5Ὶ ναὶ, 4αρρθ ἸΟΐΑΠῚ ΘΧ δηΐθ- 
οδαθητίμιις, τὸ ἀπαλλάττεσϑαι τοῦ 
δικάζειν. 

507. δέον εἰπεῖν ἄκρατον ἀγα- 
ϑοῦ δαίμονος ; τὸν μισϑὸν εἴρη- 
μεν, ὑπεμφαίνων τὸ φιλόδιπον. 8. 
ἀθ ροιϊΐομθ ἴῃ Πποποσθηι ἀγαϑοῦ 
δαίμονος ν]α. δηηοῖ. δὰ Ῥδο, 800., 
Εκι, 85. νεῦρα ὶο οχροαηῆα, 6550 
νιἀθηΐατ: μηδ, πίοιμι (τὶ) ἀκρά- 
του, μισθὸν (Ἡ. 6. ὅδ᾽ ἐστι μισϑὸς) 
ἄγ. δαίμονος, π|6 δίϑαπι πιογασαπε 
Ῥοέίοπιοπι ἐἰίαπι ὅτὸ ἀόπογόπε θοτιὶ 
δοτπιΐ. 

508. ἐκ ϑήμ. ἐκ τοῦ ἡμετέρου. 
τοῦτο δὲ πρὸς τὸν Κλέωνα. 8. 

509. τὴ8]6 ΠὈΥῚ: φανήσει. 
(νεὶ φανήσῃ.) Βε.. ἐνεγκάτω --- 
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510 

“" τ - νῦν οὗτος ἐθέλει κρατῆσαι. 

ΔΦΡΙΣΤΟΦΩΑΝΟΥ͂Σ 

μὴ κατὰ τὸν νεανίαν τύνδε λέγειν. δρᾷς γὰρ, 
ὡς σοὶ μέγας ἐστὶν ἀγὼν 
καὶ περὶ τῶν ἁπάντων, εἴπερ, ὃ μὴ γένοιτο, 

ἃ. Ὁ 

ΕἸΟῈ 

ο οἢ. ἀ. ο. 

88:», 1. δὲ ἐς 

ΒΖ. ἐνεγκάτω μοι δεῦρο τὴν κίστην τις ὡς τάχιστα. 
ΠΣ ΕΥ̓ Ἷ τὲ 

515 ΧΟ. ἀτὰρ φανεῖ ποιός τις ὦν, ἣν ταῦτα παρακελεύῃ. 
Β4. καὶ μὴν ὅσ᾽ ἂν λέξῃ γ᾽, ἁπλῶς μνημόσυνα γράψο- 

μαι ᾽γώ. 
ΦΙ. τί γὰρ φάϑ᾽ ὑμεῖς, ἣν δὲί μὲ τῷ λόγῳ κρατήσῃ: 
ΧΟ. οὐκέτι πρεσβυτῶν ὄχλος χρήσιμος ἔστ᾽ οὐδ᾽ ἀκαρῆ᾽ 

ἀκωπτόμενοι δ᾽ ἂν ἐν ταῖσιν ὁδοῖς ἁπάσαις 
δαλλοφόροι καλοίμεϑ᾽, ἀντωμοσιῶν κελύφη. 520 

παροπελεύῃ. μὴ κατὰ τὸν νεανίαν, 
ΔΙΙΘμῦ ἸοοΟ 1μϑου 15. νϑυβιριι5 514. 
εἰ δΊ15.; φιοα ξϑῦοὸ δῃηϊπιϑανθυι 
Βτ.; 8111 δ᾽ δπαῖρτιβ νϑϑβοθηΐββ τθ- 
Ῥδγῖα γι σθ νϑῦρᾶ ἐνεγκάτω - πα- 
ραπελεύῃ ἵγοϊαξ παρενϑέτως αϊοῖα 
6556 ριϊδηΐξ, τηϊουγιιρία ΟΠοΥΪ ο- 
χΑΙΙΟ 16, απλὸ ὨΪΠ1] 1 Ε 1115 1ηΠ66-- 
ἐϊαδαιιθ ΘΧΟΟΘΊΓΑΥΙ Ῥοΐοβξ, βαρ ο 
Ποῦ οἰϊαπι ϑοΒοΙἀβίδθ, 4] 5ἷς δὰ 
564... νϑύβδιυ : μὴ κατὰ τὸν 
νεανίαν; τινὲς τοῦτο πρὸς τὸ 
ἄνω, ὅπως φάανήσῃ μὴ κατὰ 
τόνδε λέγειν, ἀλλὰ δηλονότι 
πραγματικώτερον αὐτοῦ καὶ βέλ- 
τιον. -- (6 τηρῖτο νἱα. Ἡθρμαθϑὶ, ο, 
15, 15.;) Ρ-. 101. οα,. Οκαϊοΐοτα. 

641... 15 απο Ὁ. ἰνπῖσο ἔστ᾽. 
Ῥταθίθυθα Ὠ1Π1] τηπίδηάιιπι 6556 
5ΘΏΠΟ οπὶ ὨΟΡΥδΘ6Ο, οἰϑὶ γθοῖπι 
Θβϑοῦ ᾿ἀγών. Ὑπιῖο. 2, 45.. τποπθηΐθ 
Τῖμ4.: ὁρῶ μέγαν τὸν ἀγῶνα. 568 
αοπίγα Ῥδο, 976. νῦν ἀγὼν μέγας. 

513, ποῦ βεπλι ΘΘΠτ5 ΠΊΘΊΥ], 
4ποα 4111] Δ|1ἰ6 Υ ΘΟΥΤΠΡΘΥΙΗΐ. ῬΙμ- 
ἄτι Ὁ]. 2, 1. ἀναξιφόρμιγγες 
ὕμνοι, ϑορῇ. ᾽Οδα. Β, 616. πιϑοῦ 
ὥϑελήσας, φρονήσας τ΄ οἱ ΤΎδΟΙ, 
488. τετράορον φάσμα ταύρου. --- 
ἐϑ'έλει, μέλλει. νἱά. ΠΣ 5, 8, 10. 
Ἐπιγῖρ. Ττο, 927. νοσεῖ τὰ τῶν θε- 
ὧν, οὐδὲ τιμᾶσϑαι ϑέλει. 

οἢ. 1. 

4ο. ἢ. 

ΔΏΔΟΙς 

514. ο παῖς τοῦτό φησιν, ὡς ἐν 
τῇ πίστῃ γραμματείου τινὸς ὄντος, 
ὅπου τὰ κεράλαια τῶν ὑπὸ τοῦ 
πατρὸς λεγομένων ἐνεγέγραπτο. «(πιο 
ἐγγραφήσεται. γῖνα φησὶ, λαβὼν χάρ- 
την, ἀναγράψαιμε τῶν λεγομένων 
τὰ κεφάλαια. 5. 
515. ποιός τις ναϊοὺ οὐχ ὃ τυ- 

χών. νῖάε Η. ϑίθρῃ. ὙΤΠθβϑασ. ἔ. 8. 
90]. 449, 8;. ἀα 5δο]οίτιδε ἀἱ ζγοίίολ 
ἀρισι δ Ἰσᾶδ9 τψεπῖν ἀὼ εἰν ἀἶδδ5θ5 
7οτάοτγϑε. 

516. ἁπλῶς γράψομαι ; οὗέοῦ 
Ρότϑογίδαπι; ποπ λέξῃ γ᾽ ἁπλῶς, πὲ 
νψιυΐϊρο 1οβί ταν. δηηοίανς Βν- 5.: 
μνημ.- εἷς τὸ μνημονεῦσαι ἀπογρά- 
ψομαι. 

518. ΟΠοῦιις ῬΒΠΟΟΙ ΟΠ Θηι 5101 
χηΐηιι5 ΠάοΥΘ να, ἀθθ 116 1 56- 
πθοῦαΐθηι δοπίθπιηΐ τι ὃ. οὐ δ᾽ ἀ- 
καρῆ. οὐδὲ βραχὺ, οὐδὲ τὸ τυ- 
χόν. οἵ. 671., ῬΙαῖ, 244, 

520. ϑαλλοφόροι. ΒΑΡ ΘΠΊΙΟΥ 
ΘΟΒΟΙΙϑίδυπηι: ᾿ϑαλλοφύρους ἔφη; 
βουλόμενος τοὺς γέροντας δηλώ- 
σαι» ἐπειδὴ ἐν τοῖς Παναϑηναίοις 
οἱ γέροντες ϑαλλοὺς ἔχοντες ἐπόμ- 
πευον. ὡς οὐν εἰς οὐδὲν ὄντων 
χρησίμων αὐτῶν ἔξω τοῦ ϑαλλο- 
φορεῖν, οὕτως αὐτοὺς ἐπέσκωψεν. 
-- 8. Χοπόρπο ϑυπιροβῖο, 4, 17. 
πιοπθηίθ Βο.: ϑαλλοφύρους γὰρ 
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ἀλλ᾽ ὦ περὶ τῆς πάσης μέλλων βασιλείας ἀντιλογή- 
δειν ἂν ΛΕΙΒΙΣ 

τῆς ἡμετέρας, νυνὶ θαῤῥῶν πᾶσαν γλῶτταν βασά- 
γνιζε 

ΦΙ. καὶ μὴν εὐθύς γ᾽ ἀπὸ βαλβίδων περὶ τῆς ἀρχῆς 
ἀποδείξω 

τῆς ἡμετέρας, ὡς οὐδεμιᾶς ἥττων ἐστὶν βασιλείας. 
τί γὰρ εὔδαιμον καὶ μακαριστὸν μᾶλλον νῦν ἔστι 

δικαστοῦ 

ἢ τρυφερώτερον ἢ δεινότερον ξῶον, καὶ ταῦτα γέ- 
ροντος; 

«' - ᾿ [ὦ 2.» 2 2 - “τ Ἑΐ -" 

ὃν πρῶτα μὲν ἕρποντ᾽ ἐξ εὐνῆς τηροῦσ ἐπὶ τοῖσι 

ἄνδρες μεγάλοι καὶ τετραπήχεις" 
δρυφάκτοις 

Ω»ὔ 5 3 Ἁ 

κᾶπειτ εὐῦυς 

προσιόντι, 
ἐμβάλλει μοι τὴν χεῖρ᾽ ἁπαλὴν, τῶν δημοσίων κεκλο- 

τῇ ᾿ϑηνᾷ τοὺς καλλοὺς γέροντας 
ἐκλέγονται. οΓ. ΝΜ ΘΟΥ511 Ῥαπαίμθη. 
6." 20. ἀντωμοσιῶν. τῶν 
δικῶν. ἴα Ραγίθ.) ἀντωμοσίαι δὲ 
ἐκαλοῦντο, ὅταν ὃ ἐγκαλούμενος 
περὶ κλοπῆς ἐν τῷ δικαστηρίῳ ὁ- 
μωμόκει πρὸ δικῆς, καὶ ὁ ἐνάγων 
δὲ αὐτὸν ἀντομωμόκει αὐτὸν εἶναι 
τὸν λῃστήν. καὶ οὗτοι βὐρήτι μάρ- 
τυρες ἐκαλοῦντο. (εἴ. Ο. 6. 58. 
ΚΟρΡΕΙΙ Πρσγαπι ἀα 165. οἱ 76, Οτ. 
Ῥ- 679.) κελύφη. καλύμματα δι- 
πῶν ἢ τῶν , ἐγκλημάτων. κελύφη 
δὲ τὰ τῶν ὠῶν καλύμματα. ὡσεὶ 
ἔλεγεν ἀποβλήματα δικῶν. 8.- 

521. δεώ τιοδέγα ἀρϑάμηπ φμὲ χε- 
ὅτια ραγα εἰ ορθ8 ἀἰδ{ετιίογε υοϑγὺ 5 
““ἀνογδάπι ἐπιππίοος, , ἱπιοὶρθ τιάτιο 
ΓΖ, ἐαρεπάοτο ἐπιρμαο. ΕἸ. ΟἾγ. 

529. ἀπὸ βαλβ. ἀπ᾽ ἀρχῆς εὐ- 
δέως. ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν σταδιο- 
δρομούντων. βαλβὶς γάρ ἐστιν ἡ 
ἀφετηρία. γραμμὴ δὲ, ἐφ᾽ ἧς εἷ-- 
στήκεσαν, ἕως ἂν ἀποσημανϑῇ ὁ 
δρόμος αὐτῶν. 8. 

525. ἴϊα Ὠϊ]ηᾶ, Πᾶν, εὔδαιμον ἢ 
μακ.7γ οἰδιια]σαηΐθ ΥΘΥΚιι. ΡΜ, 
Φυπῖα εὔδαιμόν γ᾽ ἢ καὶ μακ. 
Ταιρἀππο)αΐ, 8. 1024. Κ. Β6. Β.. 
Αἰ αιιθ εὐδαιμόν γ᾽ ἢ μακ. Ῥτο- 

φυῖΐαν" 

ῬΔΌΊΙοΥ Ὠἰπᾶ. :,. ΠΡΥΔΥΪουτπι 6- 
ΤΠ δἴ10 δϑὺ ΡΥΟΡίοΥ 5664, ἔαςίϑ. 
ΤΠΘοροτηριιβ ΑἸΠΘη86Ὶ . 4. Ρ. 474. 
ἐσπούδαζον δὲ δοκεῖν εὐδαίμονες 
εἶναι καὶ μακαριστοί. 1014. Ρ. 475. 
συνὴν μετὰ τῶν ὑπάρχων εὐδαί- 
μῶν καὶ μακαριστὸς ὦν." 

526. δεῖν... τοΥΥ] 1115. άπ 56- 
ὭΘΧ, ΟἸπὶ 56165 πο 80] θϑῃηὶ {1- 
ΠΟΥ. --- ξῶον, ἀπίπατι5. Β6. δα- 
ΒοΥρϑὶς 1114 εχ ΡΙ]πίο, 438.: ἧἧς 
(Πενίας) οὐδαμοῦ Οὐδὲν πέφυκε 
ζῶον ἐξωλέστερον. 

527. τηροῦ σ᾽, ἐχρεοΐατιέ. δρυ φ. 
ΟΣ 379: 

528. ἄνδρες μ. καὶ τ. Ἰἰοΐογο5 
οἱ οδίϊαυϊοβ ᾿πι6]}Π[ρὶῦ ΕἸ. ΟἸγ. ; 
βεὰ ψϑυιβ 15 εϑῖ, αἸοὶ νῖτοβ Ρρο- 
ἰθηΐθϑ πη ΠΟΥ ΡΞ αι16 ἔπ οΐο 5. Υθὶρ. 
Βδη. 958.) τιοημθηΐθ ΒΘ.) γενναίους 
καὶ τετραπήχεις. 

629. ἐμβάλλει, τις αὐτῶν. εἸ- 
Πρ515 ἔγθαιιθηβ. ὅν: ὃ ποιοῦσι τοῖς 
δικασταῖς οἵ ρμρδο τοο ποιοῦν- 
τες, ἠρέμα ἐφαπτόμενοι τῆς χει- 
ρὸς ἐν τῷ ἀσπάζεσθαι εἴς. πος 
πιοάο Χ605, ΟἸ1Π} Οἶν 65, {π|Ππ| 500105, 
4αῖρθιι5 Αἴθθπας δὰ Ἰμάϊοϊα Ρτοῖς 
οἰδοθηάπηι ογαΐ, }ι1 1 1Ρτι5 Ὀ]ΔῺ αἸχσὶ 
5ΟΪ1 108. ζιιΐδθδθ πιθητῖς Β6. δθοιῃ- 
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ο ΄ 2 ΄ " τ 530 ἱκετεύουσίν ὃ΄ ὑποκύπτοντες, τὴν φωνὴν οἶχτρο- 

[4 3 

Οἴχτειορὸν μ΄, ὦ πάτερ, 
χοοῦντες" 

αἰτοῦμαί σ᾽, εἶ καὐτὸς 
πώποϑ᾽ ὑφείλου, 

ἀρχὴν ἄρξας, ἢ ̓ πὶ στρατιᾶς τοῖς ξυσσίτοις ἀγορά- 
ξων. -- 

ὃς ἔμ οὐδ᾽ ἂν ξῶντ᾽ ἤδειν, εἰ μὴ διὰ τὴν προτέ- 
ραν ἀπόφευξιν. 

ΒΖ. τουτὶ περὶ τῶν ἀντιβολούντων ξστω τὸ μνημόσυ- 

585 ΦΙ. εἶτ᾽ 

νόν μοι. 
εἰσελθὼν ἀντιβοληϑεὶς καὶ τὴν ὀργὴν ἀπο- 

μορχϑεὶς 
ἔνδον τούτων, ὧν ἂν φάσκω, πάντων οὐδὲν πε- 

ποίηχκα, 
3 ϑν ὦ5 -» ΄ ᾿ δ᾽ ᾽ 3...) ὧν 
ἀλλ΄ ἀκροῶμαι πάσας φωνὰς ἱέντων εἰς ἀπόφευξιν. 

γ 99. ὃ ’ὔ " () 421) Ἂ » ΄ ν ἄσ -" 

φέρ᾽ ἴδω, τί γὰρ οὐκ ἔστιν ἀκοῦσαι ϑώπευμ᾽ ἐνταῦ- 

ὅα δικαστῇ: 

οἵ μέν γ᾽ ἀποκλάονται πενίαν αὑτῶν, καὶ προστι- 
δέασι 

5640 Ἐ χαχὰ πρὸς τοῖσιν οὖσιν, ἕως ἂν ἰδασ0 τοῖσιν 

ἄτι Οπορποηΐθμπι 46 γθρΡ. Αἰπθι, 
Δ. 18. 

5980. οἶκτροχ. οἰκτρὰ χέοντες. 
Ὅμηρος" ἥτε πολὺ τρωχῶσα 
χέει πολυη ηχέα φωνήν. 8. 

582. ἀρχὴν ἄρξας, πιαρίδεγα- 
ἔωπι βΘΌΤετι5. ἰαῖθ ραϊοὶ βΙβὨ  Ποαῖῖο 
νΟΘΔ 1] ἀρχὴ», ἀδ {πιὸ σορίοβθ 
ΑἾΧῚΡ ἀοος 551 ηγι5 Ἀμξ. Βαι πη δίαγκ. 
1) αἱδραϊδίίομθ ἀθ Οπγαλουθι5 Ετα- 
ῬΟΥΙ οἱ ααε αιεις 80. «Διβομη, 
Ῥ- 15. 5εαᾳ.: μάλιστα δ᾽, ὡς ἁπλῶς 
εἰπεῖν, ἴπ εἰ Αὐϊβιοῦ. ΒΟΠΙ. ἡ τοι, 
ἀρχὰς λεκτέον ταύτας, ὅσαις ἀπο- 
δέδοται βουλεύσασθαί τὲ περί τι- 
ψων, καὶ κρῖναι; καὶ ἐπιτάξαι, καὶ 
μάλιστα τοῦτο" τὸ γὰρ ἐπιτάττειν 
ἀρχικώτερόν ἐστιν. 

599. ὅστις οὐδ᾽ ἂν λόγου αἱ ἠξί- 
σεν, εἰ μὴ εὐηργετήϑη ὑπ᾿ ἐμοῦ. 
δ. Νο55.: 2ϑθηὲ τοαγ αμρολ σείολε, οὗ 
τοὶ ἰοῦτο, βοιύμδδεν ἸΡΘΙῚΣ ὩμΌΟΓ ἰολ 
ἔλην αὐϑλα . ( ἀμτοληα ,, υἰϑὶ 78 πὰ 
818. πιθᾶ ΟΡ6 δ) ϑβοϊιιζιι8. θβϑϑὶ,) 

ἐμοῖσιν" 

δ84. ἐν τῷ γραμματείῳ ὁ Βδελ. 
ἀπογράφε ταὶ; ὅτι ἀντιβολοῦνται οἱ 
δικοσταὶ, ὡς καὶ ἄνῶ (514., 516.) 
εἴρηκεν, ἵν᾽ ἔχῃ τοῦτο εἰς κατηγο- 
ρίαν αὐτῶν. ᾿ἀπομορχϑεὶς δὲ 
ἀποβαλών. ὃ. τουτὶ, σἴρπώπι ἦθο, 
φμοὰ ἐπὶ ρωρτίατὶ ἐχατο. ΒΥ. 

586. ἀντὲ τοῦ ἃ ἔξωϑεν ἐπαγ- 
γέλλομαι ποιεῖν, ἔνδον οὐ ποιῶ. 
τοιοῦτοι γὰρ οἱ δικασταί" παρα- 
χρῆ μὲν ἐπαγγέλλονται, ὕστερον δὲ 
ἀρνοῦνται. ὃ. 

5άρ. Βὶ Ῥαγυ15. οἱ Ῥιἂν, τοῖς οὐ- 
σιν, 411: οοὐὰ. κακά γε, πραΐγο 
ααΐάθηα τποάο γεβυϊδιι15. ὨΠΠΊΘΥΪ5. 
δὲ: κακὰ πρὸς τοῖς οὖσιν. ἕν 
σχήματι εἴρηκε, μεταβὰς ἀπὸ τοῦ 
πληϑυντιχοῦ, εἰς τὸ ἑνικόν. ὃ δὲ 
νοῦς" ἕως ἂν οὗτοι τὰ κακὰ τὰ 
ἡμέτερα ἀποφήνωσι τοῖς ἑαυτῶν 
ἴσα. ἄλλως. ἀντὶ τοῦ τοσαῦτα λέ- 
γουσιν, ξως ἂν αὐτοὺς (αὑτοὺς, 

νοὶ ἑαυτοὺς) πένητας ἀποδείξωσιν 

ὡς ἐγώ. μαησ ᾿δοιοπθηι ργϑθῖοσο- 
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οἱ δὲ λέγουσιν μύϑους ἡμῖν, οἱ δ᾽ Αἰσώπον τι γέ- 
λοιον" 

οἵ δὲ σκώπτουσ᾽, ἵν᾿ ἐγὼ γελάσω καὶ τὸν ϑυμὸν 

, Ὁ ΜΟΟΝ να τὰς ϑηλείας καὶ τοὺς υἱεῖς, τῆς χειρὸς 

545 

᾿ »"- ᾿ 

ὥσπερ ϑεὸν, ἀντιβολεῖ μ8 τρέμῶν τῆ 

τὰ δὲ συγκύπτονθ᾽ ἅμα βληχᾶται" 

, 

κατασῶμαι. 
Ν ΄ , » 

κἂν μὴ τούτοις ἀναπειϑώμεϑα, τά γε παιδάρι' εὐ- 
ὅὺς ἀνέλκει, 

5 Α 7 

ἐγὼ ὃ 
ἀκροώμαι. 

κἀπειδ᾽ ὁ πατὴρ 

ὑπὲρ ὑμ: 
εὐϑύνης αἀπο- 

λῦσαν" 

, Εἰ μὲν χαίρεις ἀρνὸς φωνῇ, παιδὸς φωνὴν ἐλεή- 
σπέος 

εἰ δ᾽ αὖ τοῖς χοιριδίοις χαίρω, ϑυγατρὸς φωνῇ μὲ 
πιϑέσϑαι. 

χἠμεῖς αὐτῷ τότε τῆς ὀργῆς ὀλίγον τὸν κόλλοπ᾽ 

μαὲ Βρῃηΐϊ],, 868 νϑύβιι πη ΠΟ Ὀ6Υ- 
βαπανϊῖ: σιοὰ Βζυ. Ῥουτο ταῦτα 8 
5ουρϑὶς κ, πρ' τοῖσίν γ᾽ οὖσιν, ἕως 
ἂν παρισώσῃ τ. ἐμ.: Ετξαται. δὰ 
80ρ}". ΕἸ. Ρ. 472. κ. πρ. τοῖς οὖσι 
κακοῖσιν, ἕως ἂν ἰσωϑῆ τ. ἐμ.: 
ΑἸ 4118, 41ι86 86 6118 ἱμηρυο θα τα 
ΟῚ ΟΟΠΙΠΙΘΠΊΟΥΑΡΟ: 566 οἷο, 
«14 Ηἷξ ξαοϊθη τη 51ξ, χἶδὶ Του, 
οὰμὶ Αὐἱϑί, ἀδαϊδδοὶ κακὰ καὶ κα- 
κὰ πρ. τοῖς ο.. 51τ116 δἰ μι} οἵἕα.-- 
ΟΟΥ, τὖὸ δαθρ ἔαοίϊμπιηι ν]άθηλιι8 
ἴπ οοαᾷ, αἴας πο 56 ΠΡ θὲ, ἱπηαροὸ 
Ῥοιία οϑὲ ἃ νϑῃαϊτου οι. Ρ]ι118 
ῬΙασααθ ἈΡΡΘἀΘπθΡιι5 τη 6 οῖ85, ἀο- 
ὯΘΟ ΤΠ]ΘΏ5ΠΥα Ἰϊι5ία 511, 

541. μύϑους. ἴαβθι]845 τανε ηϊ- 
οᾶ5. .,»ἐσώπου τι γ. οἴ. Ἰηἴο- 
Υὐι5. 1216, βεαυ.“’ 6. 

549. εἴθραης Βυιηο κι οπιοπά-- 
ἴο. οοαά, ἔργο : ἀναπειϑόμεϑα; 
τὰ παιδ.. Α ῬαγίΞ. αἰ τι. 9. ἀνα- 
πειϑόμεσϑα, Μείσιοὶ ἀναπειϑώμε- 
σϑα. τϊηιοσο νἱχ Τογθημάο. 8π8- 
Ῥϑεβίιιβ ροϑδὲ ἀδοίν)αηι, δἐϊαπὶ ΠΡ 
ΥΘΡΘΥΙΓΕΥ 1 βοο βθπεζθ. 8.: εὖ- 
ϑὺς ὧν. εἰς τὸ βῆμα. -- οὗ, 944. 

544. εἰρωνικῶς Ἰπββηιίπαι τὸ ἃ- 

ἀνεῖμεν. 

κροῶμιαι, {πιᾶ81 15, αἱ ἔα ΒΘ 65 
510 αὐχιιθ δι ρτάιι5.. τἀ Ὡ1Π1] ροεϑὶῖ 
ὨΪ51 ΔΠΟΙΧΘ, 418 1111 ἀοας Εὸ π66 
αυτά σιιαῖ Ἰοροηϑῖ, οἵ, -587. 

615. βληχᾶται. ποιὰν φωνὴν 
ἀφίησιν ἐλεεινήν. ἐκ ὃὲ τῆς ἀσή- 
μου φωνῆς δηλοῖ τὴν ἀΡΟΧΕΩΡ 
τῶν παίδων ἡλικίαν. ὃ. 

546. τῆς εὐ. ἀπ. τῆς δξτης 
παρεηιβάλλων (παρεκβάλλειν). 5]. 
Ὑ]οῖοΥ, 

547. ἀρνὸς, ἀρηΐ, ῬιοΥ!. 
548. τοῖς χοιφ. ῬΌΥΟ6]]18, Ριι- 

61115. 8.: ἴσως ὅτε χοῖρος προσα- 
γορεύεται τὸ γυναικεῖον αἰδοῖον. 

549. τὸν κόλλοπὶ. ἀντὶ τοῦ 
τὴν τάσιν τῆς ὀργὴ 75. ἢ τὸ στερεώ- 

τατον τῆς ὁρμῆς, ἀπὸ τοῦ κατὰ 
τὸν τένοντα κόλλοπος. ἔστι δὲ δέρ- 
μα στερεώτατον. --- 7) κόλλοπες λέ- 
γονται οἱ πασσαλίσκοι τῆς κιϑάρας, 
εἰς οὖς ἀποδεσμοῦνται αἱ νευραὶ, 
καὶ τείνονται στρεφομένων. ὁρ- 
γῆϑ οὖν κόλλοπα ἀντὶ τοῦ τὴν 
τάσιν τῆς ὀργῆς. 5, πᾶθοὸ Ἰπίουρτο- 

. ἴδι]ο0 πι8 918. αἰαῖ Δ]ίογα ρἰασυϊξ 
Υγ18 ἀοοιις 
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Φ᾿, Ὅ5, » , - 4 ᾿ - 

ἀρ οὐ μεγάλῃ τοῦτ᾽ ἔστ᾽ ἀρχὴ καὶ τοῦ πλούτου 
καταχήνη; ; 

Σ , - 

δεύτερον αὖ σου τουτὶ γράφομαι, τὴν τοῦ γ᾽ οἴκου 
χαταχήνην" 

“ἄχεις, φάσχων τῆς Ἑλλά- 
δος ἄρχειν. 

παίδων. τοίνυν δοκιμαξομένων αἰδοῖα πάρεστι ϑεᾶ- 
σῦαι. 

καν Οἴαγρος εἰσέλϑῃ φεύγων, οὐκ ἀποφεύγει, πρὶν 
} δε 

ἂν ἡμῖν 

ἐκ τῆς ΝΝιύβης εἴπῃ δῆσιν τὴν καλλίστην αἀπολέξας. 
κἂν αὐλητής γε δίκην νικᾷ, ταύτης ἡμῖν ἐπίχειρα 
ἐν φορβειᾷ τοῖσι δικασταῖς ἔξοδον ηὔλησ᾽ ἀπιοῦσι. 

176 

δῦο 

ΒΖ. 

καὶ τἀγαϑά μοι μέμνησ᾽, 

ΦΙ. 

δδδ 

550, καταχήνη. καταγέλως, 
καταφρόνησις. 8. 

551. Ῥιᾶὰν. ὃ. ἄν σου τ. γράψο- 
μαι.) τ. τοῦ οἴκου κατ. 411] Πρτὶ 
ἔεγο: δ, αὖ ταυτὶ γράψομαι, τὴν 
τοῦ πλούτου κατ., 46 σοΥΥΘΟΙΙΟ 
δϑὲ ε]15. φαΐ Ὠθβοῖγοῦ φαϊα ἔδοθ- 
χοῦ νϑῦρο οἴκου. αὐ εἰρωνικῶς 
ΒΆοΙγ οἸθο; - Ῥοβέφψιδπι ΟΙασα αἰχῖῖ 
1114 δεύτ. αὖ σουτ. γράφομαι (ται 
1ϊα βου θη άτιι δϑὲ οἷιπὶ ΒΥ. ΤΠ] Υὶ 
ΘΎΔ118), 5 ην1ε58 νο68 δὲ σοηνοῦ- 
515 δα ϑδρθοίαϊουββ 86α]} τὴν τοῦ 
γ᾽ οἴκου κατ.) τοὶ 7απεϊϊιατὶς τιοεῖο- 
οἐΐοτιοτιγ απτπ ἴῃ ἔργο ἀββίάθβ, ἢ 7α- 
ΟἸοΙ σαι νϑοδ5. 

552. 1ϊ8 ὃ.» ΒΥδοΐμτις, Π)1π4, Βιᾶν. 
4ποατιθ ἄρχειν. ῬΘΥρΡθύδηι δἰ τὴν 
Ἕλλ. ἀρχήν. 

δος πρὸς. τὸ ἔϑος. ᾿Δριστοτέλης 
δέ φησιν, ὅτι ψήφῳ οἱ ἐγγραφό- 
μένοι ᾿δοκιμάζονται οὗ νεώτεροι, 
μὴ ἐτῶν με΄ ̓ (ἰπο ιη΄) εἶεν. ἴσως δ᾽ 
ἂν περὶ τῶν κρινομένων παίδων 
εἰς τοὺς γυμνικοὺς ἀγῶνας λέγει; 
οὐχ ὡς ἐν δικαστηρίῳ κρινομένων, 
ἀλλ᾽ υπὸ τῶν πρὲ σβυτέρων. ἄλλως. 
τῶν ,.γὰρ παίδων τὴν ἡλικίαν δο- 
"μι μάζοντες τὰ αἰδοῖα ἐ ἐσκύπουν διὰ 
τὸ δεῖσϑαι αὐτῶν εἰς τὸ χρησι- 
μεύειν ἐν τοῖς λειτουργίαις. ὃ. αἰ- 
δοῖα, «18 Ὡπα] ἘΠΕΡΙΒΒΕΣ ῬΊΙΘΥΙ, 
ν]α, Ῥεει. 165. Ατὸ. Ῥ. 9227., χιαθηι 
Ἰαιάανιῦ Βγ. Ἡ. οξβ.: Μὶὶ ἀθ πη 
18. 9}4τ86 ἰγαὶ “δΥ ΠΙπρΊτς 1ῃ 
ἄθηη δϑίαμα ἀο5. Ἰπμϑ θη ΜΜίδηη85, 

ἙΜΔΡος, ἄθβϑθη Βιοξθ ἀθπυοη οἷπα 
ϑοῆδι [δοκιμασία, Μαεβίογππρ,,] 
Ῥϑιγκιηαάδθὲ τνασα, δηπ, Θἴη6Π 
Του ούκύϑη δα ἄδθηὶ Ηδαρίθ, 
Ορΐοσιθ δὲ ἄθπὶ Ηδθυακθθ, [1655 
δῖοι ἀ16 Ηδδυύθ βοΐθούθῃ, 616 ουΐ 
ΑἸ5Ὺ ΘΙ Πρ σοι ηΚ ἡ 0 ἢ Π 61 ΡΥ "- 
16, (κουρεῶτις : αὐ παθο ρΡουδηθὲ 
δα 1πϑουρύϊοπμ θη. 8Ρ. ΟἸΥ18165 8η- 
που. νυ 6 Ε1]: ΘΠ. 56 ΠΗ  δῈ 
Βυ. δὰ Λν. 1675.) τπιπὰ 5ομννΥ ἀθπ 
Βὕγρ ογ θα, ες 

554. ὅτι τραγικὸς ὑποκριτὴς ὃ 
Οἴαγρος, εἴρηται πρότερον. εἷς 
θαυμάζων δὲ αὐτόν φησιν, ὅτι 
κῶν ἐκεῖνος ὁ μέγας καταδικασϑῇ. 
ἐκ τῆς Νιόβης δὲ" καὶ γὰρ ὑπ- 
ἐκρέϑη τὴν “Νιόβην. ἢ, Σοφοκλέ- 
ους ἢ Δισχύλου. ἐπίχειρα δὲ 
μισϑοὺς, τὰ ἀπὸ τῶν χειρῶν κέρ- 
δη. 8. 

556. ταύτης; τῆς δίκης. 
551. ᾿φορβειαί εἶσι τὰ δέρματα 

τὰ περὶ τὸ στόμα τῶν αὐλητῶν 
προσδεσμευόμενα, ὅπως ἂν σύμμε- 
τρον τὸ πνεῦμα πεμπόμενον ἡδεῖαν 
τὴν φωνὴν τοῦ αὐλοῦ ποιήσῃ. ὃ 
δὲ λέγει; τοῦτο ἐστιν" ἐπὰν νική- 
σῃ αὐλητὴς, ἀντίδοσιν τούτου προ- 
πέμπει ἡμᾶς μετὰ αὐλοῦ. ἔϑος δὲ 
ἣν ἐν ταῖς ὁδοῖς τῶν τῆς τραγῳ- 
δίας χορικῶν προσώπων προηγεῖ- 
σϑαι αὐλητὴν, ὥστε αὐλοῦντα 
προπέμπειν" ὅπερ ἔλαβεν εἰς ἐδιεό-- 
τητὰ τῶν δικαστῶν ὁ Φιλοκλέων. 



ΙΑ ἜΣ, 1γ 

κἂν ἀποϑνήσχων ὁ πατήρ τῷ δῷ καταλείπων παῖδ᾽ 
ἐπίκληρον, 

[] κλάειν ἡμεῖς μακρὰ τὴν κεφαλὴν εἰπόντες τῇ δια- 

ϑηήκῃ 
566 καὶ τῇ κόγχῃ τῇ πάνυ σεμνῶς τοῖς σημείοισιν 

ἐπούσῃ, 
ἔδομεν ταύτην ὅστις ἂν ἡμᾶς ἀντιβολήσας ἀναπείσῃ. 
καὶ ταῦτ᾽ ἀνυπεύϑυνοι δρῶμεν, τῶν δ᾽ ἄλλων οὐ- 

δεμί᾽ ἀρχή. 
ΒΩ. τουτὶ γάρτοι σεμνὸν τούτων, ὧν εἴρηκας, μακα- 

ρίξω" 
τῆς δ᾽ ἐπικλήρου τὴν διαϑήκην ἀδικεῖς ἀνακογχυ- 

λιάζων. 

δ6ῦ ΦΙ. ἔτι δ᾽ ἡ Βουλὴ χὠ δῆμος ὅταν κρῖναι μέγα πρᾶγμ᾽ 

ἀπορήσῃ, 
ἐψήφισται τοὺς ἀδικοῦντας τοῖσι δικασταῖς παρα- 

δοῦναι" 

εἶτ Εὔαϑλος χω μέγας οὗτος κολακώνυμος ἀσπιδα- 
ποβλὴς 

οὐχὶ προδώσειν ὑμᾶς φασιν, περὶ τοῦ πλήϑους δὲ 

558, ἐπίκληρον. στὸ Πογίείογθ. 
- ΕἸ. ΟἾγ. δὰ αιιδτὰ σϑαλὺ Οπλ 15 
Βεογθαϊίαβ. 86. οἵ. 8, 

4150. τὴν κεφαλήν. 
τῆς κεφαλὴν ; τ ρον 58 
προσωποποιΐα. 

5600. τῇ κόγγχγῃ. τοῖς σημείοις. 
ὡς κόγχας ἐπιτιϑέντων ταῖς σφρα- 
γῖσιν ἀσφαλείας ἕνεκα. - ὃ. 

561. ἐκδίδομεν αὐτὴν, φησὶ, τῷ 
δωροδοκοῦντι ἡμᾶς. 8. 

561. ἀρχή. 1π1611. δρᾷ ταῦτα. 
568. -- κατὰ τοῦτό σε, φησὶ, 

μακαρίζω, τὸ ἀνεγκλήτως πράτ- 
τειν. 8. 

564. ϑυΐϊάας : ἀὠνακογχυλιάσαι" 
ἀναγαργαρίσασϑαι. 5ἰτα} ]Π1εγ ῬΟ]- 
Ἰὰχ 6, 25. Ὠϊο δπΐθηι ξαοοίθ Οο-- 
τηϊοιι5. 8 Δ] π1Π| 56 5111 ἀθεουαιιθη5 
μος γοσδθα]πι, ἀιΐα τὴν κόγχην 
αἰχίξ, ἀποκογχυλιαξειν ἀσαγραν τς 
Ῥγο ἀνασπᾷν τὴν κόγχην. ναιηϊθ- 
δὴ δηΐπὶ 5151}14 σπου ]115, ηιι0 
ΟΟΠΒΘΥΨΔΥΘΏΓΙΥ, Εἶχ ΜΠ». 

ΛΕΙΒΘΤΟΡΗΛΝΕΒ [],. 

τὴν ξαυ- 
1Ρ5811- 

μαχεῖσθαι" 

565. ἡ Βουλὴ χῶ δῆμο ς. 5ἰς 
ΤΑΊ] ϑοτιαέμδ ρμοριίμδῳμθ ξοπι.: 
πῇ Βουλὴ δἷῖ τὸ πρώτον τάξει καὶ 
τιμῇ » αὖ τα] ]σδ8ρ5 1114 θοβιῖα 56- 
οαηαππὶ Παθαὶ ἸΟΟΙΠ1, 51} ἰδηλθα 
τὸ κύριον καὶ ἄρχον. οἰϊαπι 80. 
ΤΠῖο. πἴς οὐάο ορϑδούνϑίισ, 1. Ολτ. 
Θομοθπιαπη. (ἀθ Ομ 115 ΑἸ θη. 
Ρ. 156, ΤῬαπά. 

567. Εὔ αϑλος δήτωρ, συχοφάν- 
της; οὗ μνημονεύει καὶ ἐν '4χαρ- 
νεῦσι (666.) καὶ Ὁλκάσιν" ουτὸς 
ἔστιν (ἔσϑ᾽) δεῖν πονηρὸς 
τοξότης συνήγορος; “ὥσπερ 
ΕἘὔαϑλος. μνημονεύει δὲ αὐτοῦ 
καὶ Πλάτων ἐν Πεισάνδρῳ, καὶ 
Κρατῖνος ἐν Θρότταις. κολα ώ- 
νυμον δὲ εἶπε τὸν Αλεώνυμον. 
εἴρηται δὲ, ὅτι κόλαξ καὶ ῥίψασπις. 
(ΝΡ. 859. εἴς.) τὸ "δὲ οὐχὶ προ- 
δώσειν ἡμᾶς (ὑμ ἃ ς), ἐπεὶ λέ- 
γουσι τὰ τοιαῦτα οἵ δήτορες; ὡς 
ὑπὲρ ἡμῶν (ὑμῶν) ἀγωνίζομαι, 

Μ 
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κἀν τῷ δήμῳ γνώμην οὐδεὶς πώποτ᾽ ἐνίκησεν, ἐὼν 

μὴ 
5170. εἴπῃ τὰ δικαστήρι᾽ ἀφεῖναι πρώτιστα μίαν δικά- 

σαντας" 

αὐτὸς δ᾽ ὁ Κλέων ὃ κεκραξιδάμας μόνον ἡμᾶς οὐ 
περιτρώγει, 

ἀλλὰ φυλάττει διὰ χειρὸς ἔχων, καὶ τὰς μυίας ἀπα- 

αύνει. 
σὺ δὲ τὸν πατέρ᾽ οὐδ᾽ ὁτιοῦν τούτων τὸν σαυτοῦ 

πώποτ᾽ ἔδοασας" 

ἀλλὰ Θέωρος, καὶ τοὐστὶν ἀνὴρ Εὐφημίου οὐδὲν 
ἐλάττων, 

515 τὸν σφύγγον ἔχων ἐκ τῆς λεκάνης τἀμβάδι᾽ ἡμῶν 
περικωνεῖ,. 

σκέψαι δ᾽, ἀπὸ τῶν ἀγαθῶν οἵων ἀποκλείεις καὶ 

κατερύζκεις, 

καὶ οὐχὶ προδώσω τὴν πόλιν. 8. ἀϊσοπᾶο, 56 605 αϊπιίοηᾶος σθη- 
οἵ. 696, 

569. Ξεθπι. ὅτε ὁ δημογορῶν ἐν 
τῷ δήμῳ φησὶν, οὐκ ἴσχει τῆς νί-- 
κῆς τὴν ψῆφον ἄνευ τῆς ποίσεως 
τῶν δικαστῶν, εἰ μὴ πρότερον πρὸς 
μίαν δίκην δικάσι αΨντες οἱ δικασταὶ 
παρεῖεν καὶ ἐπιτρέψειεν. καὶ ν 

(ἐὰν) μὴ Ε- τὰ δικαστ. οἷον 
μηκέτι ἔχειν τὴν ἐξουσίαν ἄδικον 
ποιῆσαι; ἀλλ᾽ ἅπαξ κρεϑὴῆν αι ὑπὲρ 
τούτων, καὶ μὴ γενέσϑαι ὑπερβό- 
λιμόν τινε ποιήσασϑαι ἐπὶ τῶν 
γνωμῶν καὶ τῶν ψηφισμάτων, ἀλ- 
λὰ τὸ ἅπαξ χριϑὲν κύριον εἶναι. 
ϑ. Εχα, 50. ὦ “ῆμε, λοῦσαι, πρῶ- 
τον ἐκδικάσας μίαν. Βε. Η. ὙΞΆΘΕΣ 
Ὁ ΘΟΡΑΙα αἴθ ΒΙΟΠΤΘΥ οἴθπι Βιεα- 
ὯδΥ ἅδη δῖθρ. τπουκδηηῦ, οάοτε 
ΘΥ, 4455 ε1ἴ6 Γουσθῃθη, 8115 ΕΠ οὔ, 
οἷθ πιδομίθη πΒῸἢ Γϑπη6 Ζατγίϊοἶς-- 
5.1 Π}η16}.“’ αὖ 118 ἸΘΠΟΠΊΪΗ]8 1π61-- 

665 ποι απ ξατ, οτιπὶ οοΐθσα, 4186 Πϊς 
ΟΟΙΙ ΠΙΘΠΠΟΥ̓ΔΗ ΠΥ 8. 56ὴ6, 8α Πομο- 
ΥῈΠῚ ΘΟΥΤ ΔΙ σ]ΟΥ 8 ΠΊ, 48 ηι- 
ν]15 νϑηᾶπι, ρου πθαπὲ. ΠπαΥ 86 πος 
αἷοὶ ρεῖο: ροβίαψιϑηι ϑϑηδίιμβ ν6] 
Ῥορα]α5 ΑἰΠΘΠΙΘη515. (565.) ὙΠ] 
4114 π|8πι ΤΠ] ΒΘ ΠῚ Ἰμα ]οθι5 ἀθοοΥ- 
ΠΟ δηΙ ΘΟΠΊΙΞΟΥΙ. ΟΥ̓ΔΙΟΥΘΒ 1Π 
ΟΟΠΟΙΟΠΘ. 8άπ18Υ1 ΘΟΪΕΥΘ ἡπα]οΙθΒι5 

56Υ6, Ῥοβέσψιϑηῃ 56118] τ] υἹπῈ 56}- 
ἔθη ]8 1, ἢ. 6. 1ρ505 οὔδίουβ εδἵ 
Βοστηῖ οἰ θα βαπίθηῖα πα ϊ]οιιηι 
σοπέθηΐοβ ἔογθ, πθάπ6 715 Δρρε]- 
Ἰι]οηἶς 6556. πβυγραΐηγοβ: φαοα 
ΠοποΥοιιπι. --- τεζογθημάαπι πρώ- 
τιστὰ δα εἴπῃ . τιϊδὲ Ρτίμϑ αἰχογίε; 
ἴῃ μίαν 1η 6 111 6 ἀτιπ| ὁδὸν, πὲ 
ΞΘ σοίαῦ τὸ ὥπαξ κρίνειν. 56η- 
οἷδ μος 8116 86} 11 6βξδυηηι. 

571. κατ᾽ ἐξοχὴν τὸ αὐτός. κε- 
κραξιδάμας δὲ ἃ τῇ βοῆ δα- 
μάξων. 85. ἀ6 βοάεπ,, ΕἸθομθ ἴῃ 
Εχα. 86. ἄρπαξ, κεκράκτης. 86. 

572. ΟἸεου. Εφι. 60. βυρσίνην 
ἔχων “ειπνοῦντος ἑστῶς ἀποσοβεῖ 
τοὺς ῥήτορας. Βε. 

574. Ὧ6 ΤΠθοΥο ἀϊοίππι δα 49. 
Εὐφημίου. ὅτι Εὐφήμιος τῶν 
ἄγαν διωβαλλομένων ἐπὶ κολακείᾳ 
ἐστὶν, ᾧ παρείκασε τὸν Θέωρον 
διὰ κολακείαν τὰ ὑποδήματα τῶν 
δικαστῶν ἀποψῶντα καὶ ἀλείφον- 
τα. μετῆκται δὲ ἀπὸ τῶν ἀγγείων" 
κυρίως γὰρ περικωνῆσαί ἐστι τὸ 
πισσῶσαι τὰ κεράμεα. 5. 

575. Ιἱτὶ σπόγγον, ἑλληνικῶς, οξ. 
Αοἱ. 480, 
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ἣν δουλείαν οὖσαν ἔφασκες καὶ ὑπηρεσίαν ἀποδεί- 
ἕξειν. 

Β4. ἔμπλησο λέγων" πάντως γάρ τοι παύσει ποτὲ, κάνα- 
φανήσει 

πρωκτὸς λουτροῦ περιγιγνόμενος τῆς ἀρχῆς τῆς πε- 
οἰσέμνου. 

Ν ᾿ Γ τ 

580 ΦΙ. ὃ δέ γ᾽ ἥδιστον τούτων ἐστὶν πάντων, οὗ ᾽γὼ ᾿πι- 

ὅταν οἴκαδ᾽ 

λελήσμην" 
ἴω τὸν μισϑὸν ἔχων, κχἄπειϑ᾽ ἥκονθ᾽ 

ἅμα πάντες 

ἀσπάξωνται διὰ τἀργύριον, καὶ πρῶτα μὲν ἡ ϑυγά- 

τὴρ μὲ 
ἀπονίξῃ καὶ τὼ πόδ᾽ ἀλείφῃ, καὶ προσκύψασα φι- 

λήσῃ, 
καὶ παππάξουσ᾽ ἅμα τῇ γλώττῃ τὸ τριώβολον ἐκχα- 

λαμᾶται" 

δ859 καὶ τὸ γύναιόν μ᾽ ὑποθωπεῦσαν φυστὴν μᾶξαν 
προσενέγχῃ; 

κἄπειτα καθεζομένη παρ᾽ ἐμοὶ προσαναγχάξῃ" »Φάγε 

τουτί! 
Ἔντραγε τουτί 3“ τούτοισιν ἐγὼ γάνυμαι, καὶ μή με 

δεήσει 
εἰς σὲ βλέψαι καὶ τὸν ταμίαν, ὁπότ᾽ ἄριστον παρα- 

ὅησει 

577. ἴα Βοη]. νυρο ἔφασκες νοΐπβ: δοπα ζεπεῖπια Ἰανίξ δὲ εσιχί ἐν 
χὐπηρεσίαν. πὶ τηοπιΐς ΕἸ, ΟἾγ. 

578. ἔμπλησο. πορέσϑητι. 5]. 584. παππ. 1. 6. πάππαν με κα- 
Ψ]οίοΥ. κὐξιϑῷ αὐ ἸΟΦΟΙΓΠΥ ἴῃ Ῥαοθ 120. 

579. παροιμιαπὸν τοῦτο ἐπὶ τῶν 
ἐπὶ κακῷ τῷ ξαυτῶν νικώντων. ἢ 
ἐπὶ τῶν ἀεὶ μολυνομένων καὶ βια- 
ξομένων καθαίρεσθαι. ὁ ὁ γὰρ πρω- 
χτὸς πλυνόμενος περιγίνεται τῆς 
καϑάρσεως, καὶ ἔτι μολύνεται εἴα. 
5. τῆς ἀρχῆς τ. περ. 4ωοά αἐ- 
ἐϊπιεὲ αἀ τπαβπίχίοιπε ξαμπε {πι|ρ06-- 
Τίιπει, δε. ππαρ ἐδέγαξμηι. 

588. ὅτε παλαιὰ ἡ διὰ τῶν γυ- 
γαικῶν τημελία, καὶ οὕτως ἐτημέ- 
λουν τοὺς "πατέρας καὶ γέροντας, 
ὥστε μετὰ τὸ νίψαι ἀλείφειν τοὺς 
πόδας. Εὐφρόνιος δὲ καὶ τοὺς παρ᾽ 
Ὁμήρῳ λιπαροὺς πόδας οὕτως 
ἀποδιδόναι τινάς φησι. 8. φοδιαᾶ 

ἘΣ... 5:: ΑΕ 2. ἀποσπᾷ, ἀπὸ τῶν 
διὰ ἘΝ τοὺς ἰχϑύας ἀγρευ- 
ὄντων. Βε.: ϑο]οραηῦ 1 ΟΥΘ 
ϑοβίαυβ ΘΟ Ώ 1811. οἵ. 761. 

585. φυστὴ μάξα ἡ ἐξ ἀλφίτων 
καὶ οἴνου. ὀξυτόνως δὲ, ὥς φησιν 
Ἡρωδιανός. 8. οἵ. ΘομποίαοΥΐ ἰοχ. 
δτ. ν. φύστη. 

587. 5644. ἔντραγ ξ. ἐντρύφη- 
σον. παραϑήσει -- καταρασ- 
τὸ ἐπαχϑὲς τῶν οἰκετῶν σημαίνει. 
51. ΝνἹοίοΥ. 

588. ἄλλην -- μάξῃ. Ῥοπάθηξ 
Πδθο ἃ νϑυθὶβ εἰς σὲ βλέψαι καὶ 
τὸν ταμίαν. σανθη πηι 6556 αἷΐ, 6 
Ἰπορϑοσναῖιβ ῬΥΟπιῖ5 Οἷΐο δ]ΐαπι 

ΓΖ 
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καταρασάμενος καὶ τονϑορύσας, ἄλλην μή μοι ταχὺ ΐ 
μάξῃ. 

τάδε κέχτημαι πρόβλημα κακῶν, σὀχευὴν βελέων 
ἀλεωρήν. 

Ἃ - ΄ Α 2 » Ἁ, - ν ᾽, ’ » 

κἂν οἷνον μοι μῇ γχῇς συ πιεῖν, τὸν ὄνον τον 
“ ἐσκεκόμισμαι 

“ Α τ Σ Υ , τὴ " οἴνου μεστὸν, κατ᾽ ἐγχέομαι κλίνας" οὗτος δὲ κεχη- 
νῶς 

βρωμησάμενος τοῦ σοῦ δίνου μέγα καὶ στράτιον 
κατέπαρδεν. 

3 ἄρ᾽ οὐ μεγάλην ἀρχὴν ἄρχω καὶ τοῦ Ζιὸς οὐδὲν 
ἐλάττω, 

ὕστις ἀκούω ταῦϑ'᾽, ἅπερ ὁ Ζεύς; ἃ. ἃ. 
ἣν γοῦν ἡμεῖς ϑορυβήσωμεν, 
πᾶς τις φησὶν τῶν παριόντων" 
»»Οἷον βροντᾷ τὸ δικαστήριον, 
ὦ Ζεῦ βασιλεῦ! ““ κἂν ἀστράψω, 

ποππύξζουσιν κἀγκεχόδασίν μ᾽ 

- 5 

" » ᾿ 2 ι 

οἵ πλουτοῦντες καὶ πάνυ σεμνοὶ, 
καὶ σὺ δέδοικάς μὲ μάλιστ᾽ αὐτός" 

νὴ τὴν Δήμητρα, δέδοικας" ἐγὼ δ᾽ 
ἀπολοίμην, εἴ σε δέδοικα. 

606 ΧΟ. οὐπώποϑ᾽ οὕτω καϑαρῶς 

ΕΙΡῚ οἴαπι ρμίπεξαὶ αἴτια ἱπίογαϊ 
νοπθηδίδηι. ἄλλην. αἰίΐαπι. Ὦ- 6. 
τηαίατπ; 40 βθηβδιι βδϑθρὶῃ5 νοοᾶ- 
Βα] ἕτερος δὲ 5᾽ΠΉ 1118 τ5ΠΥΡΔΤῚ 
ἀοοιῖς αἸοκ. ΡΘΥ ΘΙΡ ΒΘ ]5ΠλΠπὶ 
ὮΤαῖγ. ἘΥΙΡ. Ρ. 112. 

589. τον). γογγύσας. ἔστι δὲ 
ποιὰ φωνή. 6]. τοῦ. οἔ. δῃ. 700. 

590, τάδε. τὰ ἐκ δικαστηρίου 
χρήματα. σκευὴν δὲ πανοπλίαν. 
-- δι. βελ. ἀλεωρὴν ἀἰσξιπῃ ΡΥῸ 
ἀλεύουσαν βέλη. νὶὰθ Ῥαο. ὅ20., 
898., Μδμ}. 87. 8τ. ὃ. 429, 4. 

591. τὸν ὄνον. εἶδος ἀγγὲ είου" 
ἴσως δὲ διὰ τὸ διάπλασμα ἔχειν 
ὄνου μορφήν. 8.. δϑδὲ ἢϊς ὄνος νᾶ-- 
515 βρθοῖὶθς ἕδοία ξογίαβϑίβ 1 ἔσιι- 
ΥΑΠ 85611}13 πράιθ Δ]18 1 ΟΡ Ὑϑηὶ 
ΔΌΥΠα ΡΟ οι]. ἀϊοία ραΐο ἀγοίδμηη, 
ὀμῳφῶες οἱ 5ἰπ}1114. Σὺ. Οἢτ. 

592. κλίνας. ἀνακχλιεϑείς. 6]. 
Υἱοῦ, οὗτος δέ. ὁ ὄνος. ἔπαιξε 

ἃ. ῬᾶΥ. 
οἷ. ἃ. ἀνομοιόστ. 

δὲ εἷς πρὸς τὸ ζῶον. βρωμᾶ- 
σϑαι δέ ἐστι τὸ πεινῶντα τὸν ὄ- 
Ψον ὀγκᾶσϑαι. “δῖνος δέ ἐστιν 
ἀγγεῖόν τι χεράμειον, βάσιν οὐκ 
ἔχον, ἀλλὰ στρογ) ὕλον κάτω. --- 8. 

598. Ἠδβυοῃ. στράτιον" πολε- 
μικὸν, ἢ φοβερόν. ΡΒοίϊιβ : στρά- 
τιον" τὸ μέγα καὶ σοβαρόν. Δ᾽. 

595. ἅπερ ὁ Ζεύς. ἃ τῷ Διΐ 
εἰώϑασι λέγειν. 5. 

599. 566. κἂν ἄστρ. φόβον 
κατ᾽ ἀρχὴν δείξω. ποππ. ἔϑος 
γὰρ ταῖς ἀστραπαῖς ποππύζειν. --- 
8. αὐ εβὶ μοι. 

603. νὴ τὴν Ζ]΄ἢ.μ. ῬΕΥ ΟεΥουοπι 
6] ποθ ΔΟΥΙ ΘΟ] ΑΥΙΙΠῚ γαῖ, νοὶ 
Ροίτις ἰδ αδπὶ λΥ ΞΘ ΘΥ]15 ΕἸξαοὶ- 
1115 1 ΔἸ Ιαττι5, πὲ ρ]ὐἱπηὶ Αἰμθηῖ-- 
ΘΏ5111Π1. νἱ 6 Ἐβομο. δα ΡΙΐ. 841. 
ΘΕ: 

605. καϑ'. σαφῶς, ἀκριβῶς. Ηε- 
5Υ0ἢ. 
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οὐδενὸς ἠκούσαμεν οὐδὲ ξυνετῶς λέγοντος. οἢ..1. ο. 

ΦΙ οὔκ, ἀλλ᾽ ἐρήμας ᾧεθ᾽ οὗτος ῥᾳδίως τρυγήσειν. 
ΛΟ ΜΝ 

καλῶς γὰρ ἤδειν, ὡς ἐγὼ ταύτῃ κράτιστος εἶμι. 

Ὁ. 

610 

ὡς δὲ πάντ᾽ ἐπελήλυϑε, 9. 
κοὐδὲν παρῆλθεν, ὥστ᾽ ἔγωγ᾽ 1: }Π]: 
ηὐξανόμην ἀκούων, κἀν Μακάρων δικάζειν ΓΝ 

σ-  Ι  ἀὐτο! 

αὐτὸς ἔδοξα νήσοις, ἡδόμενος λέγοντι. 
ΦΙ. ὥσϑ᾽ οὗτος ἤδη σκορδινᾶται, κἄστιν οὐκ ἐν αὑτοῦ. 

ΠΡ τὶ ΑἸ 

ἢ μὴν ἐγώ δε τήμερον σκύτη βλέπειν ποιήσω. 
615 ΧΟ. δεῖ δέ δε παντοίας πλέκειν εἰς ἀπόφευξιν παλάμας. 

τὴν γὰρ ἐμὴν ὀργὴν 
πεπᾶναι χαλεπὸν μὴ πρὸς ἐμοῦ λέγοντι. 

ΠῚ "Εἰ 

εἴ πὶ Ὑ1|: 

ὍΝ: Ὁ. Ὁ. 

ΘΟ αν; 

πρὸς ταῦτα μύλην ἀγαϑὴν ὥρα ξητεῖν δοι καὶ νεό- 

607. οὔκ. πιοϑδοξίθ ἰδηΐα 56 
Ἰαπὰς αἀἰθημπι 6556 πεσαῖ. 8.: ἀλλ᾽ 
ἐρ. παροιμία Οὐκ ἐρήμας τρυγή- 
σεις. ἐπὶ τῶν ἀδεῶς τι πραττόν-- 
των, ὡς μηδενὸς αὐτοῖς ἀντιπράτ- 
τοντος ἐρήμας, τρυγήσειν. ἔστι δὲ 
ἀπὸ τῶν τὰς ἀμπέλους τηρούντων 
ἀφροντίστως. Β6.: Ῥαυΐαθαὶῖ, τῃ6 
οδιιβ8} Ππι θᾶ ἀθϑουἑσία, οἔ, Ὀοη.-- 
οἴοη. 888. 

608. καλῶς γ. ἤδειν. (εξ 
Πδθο 8. Ῥϑυύϑβ. βἰπηρ., ἈΣ ΘΙΡΤΆ 590. 

..8γ.}) ἐν εἰρωνείᾳ. τοὐναντίον γὰρ 
παραδηλοῖ πειϑομενος, οὕτως͵ πι- 
ϑανώτατα ἔμελλον ἐρεῖν. ταύτῃ. 
τῷ αὐτῷ τρόπῳ, ἐν τῷ δημηγο- 
ρεῖν. --- 8. 

609. ϑαυμάξει ὃ Χορὸς Φιλο- 
κλέωνος τὴν κατάστασιν. 8. Οετ- 
τ 51Π}}}} ππθίαρμουα ἀϊσιηΐ οἱ- 
ννὰ5 ἀμγοθαθῆθη, Ψο55.: 116 ἀοολ 
αὐΐο5 ἀπιάμγοῖ ἐγ σίπργ πὰ πίολεα 
νογδοίρίπρ,. 

611. ηὐξανόμην, ἐμεγαλιξό- 
μὴν, 80 ἀα55 τοί σγόβϑογ σπεοἦι 
Τμι ὑπ Ἡότοπ. Θ:Ὲ" δικά ξεεν. 

κοπτον, ἃ. Αὐδί. 

ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν οἱκεῖν δικαάξειν 
εἶπεν, ὡς φιλόδικος. ἀθ ᾿π58115 
Ῥβδαΐοζαπη να, Ηεϑβίοα, Ο. εἰ Ὁ. 
171.) Ἑπτὰρ. Ἢ. 1571} ΓΈ Του δε: 
4,8," 27... δος 

613. σκορδινᾶσϑαί ἐστιν ὃ 
ποιοῦσιν οἱ ἐξ ὕπνου ἀνιστάμενοι 
καὶ μετὰὼ χάσμης τὰ μέλη ἐκτείνον- 
τες. φησὶν οὖν, ὅτι χασμᾶται καὶ 
διατείνεται ὑπὸ τῆς ἀθυμίας. 8. 
οἵ. Ἀδη. 8793, εἴο. ζζαψμθ {6 7απὶ 
Ραπάϊομίαξμν εἴο. 

614. σκύτη βλέπειν. δ᾽ ἔστι 
πληγάς σοι ἐμβαλώ. παροιμία δὲ 
ἐλέγετο ἐπὶ τῶν δειλιώντων. -- 
πεπάναι (πεπᾶναι) δὲ μαλα- 
ξαι, ὑποχαλάᾶσαι. 8. 

615. παλ., μηχανὰς, ατίε5, ἄο- 
105. νἱ48 80] 6] ἀθυ Ιθχ, σύ: ἢ. ν, 

617. μὴ, σον Ἐν λέγοντι. ἀντὶ 
τοῦ μὴ ὑπὲρ ἐμοῦ, μὴ ἀρέσποντά 
μοι λέγοντι. πάντως γὰρ πατὰ τοῦ 
δικάζειν ἔμελλε λέγειν. 8. ποι ὁ τὸ 
γπεώ εἰϊφοτιεί. νὰ. οθη, δα Οουίητ. 
Ρ. 44. (106.) 1γ. οἵ, δορὶ, Οδα. 
Ἐ. 1854. εἴς. 
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ἣν μή τι λέγῃς, ἥτις δυνατὴ τὸν ἐμὸν ϑυμὸν κατε- 

φεῖξαι. 

690 ΒΖ. χαλεπὸν μὲν καὶ δεινῆς γνώμης, καὶ μείζονος ἢ ̓ πὶ 

τρυγῳδοῖς, 
ἰάσασϑαι νόσον ἀρχαίαν ἐν τῇ πόλει ἐντετοκυῖαν᾽ 

. ΞΖ Ἷ χ' 

ἀτὰρ, ὦ πάτερ ἡμέτερε Κρονίδη. 
ΦΙ. παῦσαι καὶ μὴ πατέριξε: 

ὶ ι ι ἘΠῈΣ ’ ΣΕΤΑ Σ Ε εἶ μὴ γὰρ, ὅπως δουλεύω 'γω, τουτὶ ταχέως μὲ δι- 
΄«- δάξεις, 

οὐκ ἔστιν ὅπως οὐχὶ τεϑνήξει, κἂν χρῇ σπλάγχνων 
ἀπέχεσϑαι. 

6925 Β41.ἀκρόασανι νῦν, ὦ παππίδιον, χαλάσας ὀλίγον τὸ 
μέτωπον. 

καὶ πρῶτον μὲν λόγισαι φαύλως, μὴ ψήφοις, ἀλλ᾽ 
ἀπὸ χειρὸς, 

τὸν φόρον ἡμῖν ἀπὸ τῶν πόλεων ξυλλήβδην τὸν 

619. κατ. καταϑραῦσαι. --- 5. 
620. δεινῆς γνώμης. ἀντὶ 

τοῦ μείξονος ἢ κατὰ κωμῳδίαν ἐστὶ 
τὸ ἐᾶσθαι νύσον πεπαλαιωμέτην 
ἐν τῇ πόλει. λέγει δὲ τὸ φιλόδικον. 
ἔντετοκ κυἷἵαν δὲ ἐγγεννηθεῖσαν, 
ἢ ἐμφωλεύουσαν. 5... πιασπαᾶθ πιθη-- 
εἰδ.0 πιαρβτιδ {76 6711. Βδι: αἱρίογὲς 
ἡιάδαρἑτιῖς φιανα ργὸ Οοπιΐοο οαρέμ. 
69. ὦ π. ἣμ. Κρον. Βογποῦῖ 

ν6υ})8 Οανγ88. 1, 45. 
622. πατ. πατέρα κάλει. ἔμελλε 

δὲ εἰπεῖν: σοὶ πάντα δυνατά 
ἐστιν, ὦ Ζεῦ, καὶ διέκοψεν ὃ 
Φιλοκλέων. 

624. κἂν χρή. κᾶν ὡς ἀνδρο- 
φόνος λογισϑῶ, καὶ τῶν ϑυσιῶν 
μὴ μεταλάβω. κατὰ τὸ ἔϑος δὲ, 
ὅτι οἱ ἀνδροφόνοι οὐ μεταλαμβά- 
νουσι ϑυσιῶν. 8. -- Εταὶ πος νε- 
ταβεαπι ΘΘπτι5 ΘΧΟΟΏΏλΙ] Αἰ] Ἶ5, 
τ νοσδηΐ, ΠΟΙ 6556 1π θ Ὺ ὁμοτρα- 

πέξους, γ6], τὶ δἷν Αὐἱβίοι. ἱπ Ρο- 
11οἷ5, ὁμοκάπους. 55. ΟΥ̓βίθβ 
ΕΧᾺΪ ΡΥΟΡΙΘΥ οδθάθπι πιαίχῖβ οἱ 
ἔαττῖς ἀρίταξιις Ποδρίξιιηι. ΤΠ]Θη586, 
84 ἀποὸ5 ἀθνθηΐθθδὲ, πο Ρδυ!οἱ- 
Ρᾶνὶξ, δϑὰ Ρτβθθίτα δαη 61, τι 
αἷς Ἐπιγρ, ἱπ 'Ῥαυσῖοα ΤρΗϊρ., ξέ- 
ψια μονοτράπεζξα. 5ῖο Οἶγοθ δρ. Α- 

προσιόντα" 

ῬΟΙ]οπΐαπι ἈΠ οα, ποῖ αββθαᾶϊξ [ἃ-- 
8011 οὐ Μβάβθεθ, 1151 Ὀυΐτ5 Ρι- 
88:15 ἃ οὐβάβ ΑΡϑυτί. --- Φὺ, Οἦτ. 
οἵ. ϑορῖι. Οϑᾶ. Ἀ. 1μῖϊο, Κῦρκθο 
ἌΡΟΥ (Οδβθίζρερ, ἀδσ συ. ρΡ. 526. 
εἴα. 
65. χαΐ. παυσάμενος τῆς ὀργῆς. 

ἔϑος ἣν τοῖς ὀργιξομένοις αἴρειν 
τὰς ὀφρῦς. ΘΕ 

6836. μὴ ψήφοις. πολλαχοῦ 
δῆλον, ὅτι ψήφοις, ἐλογίζοντο οἱ 
παλαιοὶ; ἀφ᾽ οὐ τὸ ψηφίζειν. τος 
τὸ δὲ φαύλως ἁπλῶς, ἀφελώς. --- 
8. ἀπὸ χειρὸς, αἰἱρίεἰς, οοπερτι- 
ἑαπάο. Β6.: ΒαρΡΡυαταϊοπθαι ἔδοῖῖ 
γοαϊίπιιηι, πὖ οειθηααΐ, ρο558 ρΡ]6- 
Ῥθθιχι δἰπιπθ 11: τὐὖὖ ἤθη ΠΘΟΘε56 
511 Θϑ1 Π]ΘΥΟΘΟῚ πα ]οίαγ8 6. 8660 
1 Ὦ1ΔΥΘ. 

627. 564ᾳ4. τὸν φόρον εἴα. ἰγ1- 
θῖα βοοιοτύιμι. ϑομόπηϑημ, ἀδ οο- 
μλῖ0115 ΑἸμδπ. Ρ. 986.: ..1π [15 
48 πιϑηιούϑηϊαῦ τέλη, ὑὐῖριία 
βιτηΐ 1 τ{ΠΠΠἸΠἸ ΟΥ̓ ΠῚ 7 γβοῦ σ4118 8Υ- 
ἐπ}. 8|18 τι Βα) δι οαὶ ; ἕκα- 
τοσταὶ δυῖΐοπι Ρογζουϊα αἰϊαθάδπι 
6558 νἱἀθηΐιγ ἴῃ ῬΙγβθθῸ δχϑοίδ: 
“απ ιιδηι Αἰ] ἔγθαιιθ μου δϑὲ 
πεντηκοστῆς 561 αιυιϊπιιαρ βία 
ταθηΐο; (8.: ἑκατοστὰς δὲ τὰς 
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χἄξω τούτου τὰ τέλη χωρὶς χαὶ τὰς πολλὲς ἕκατο- 
στὰς, 

πρυτανεῖα, μέταλλ᾽, ἀγορὰς, λιμένας, μισϑοὺς καὶ 

680 

4 .ν δημιύπρατα 

τουτῶν πλήρωμα τάλαντ᾽ ἐγγὺς δισχίλια γίγνεται 
ἡμῖν. 

ἀπὸ τούτων νυν κατάϑες μισϑὺὸν τοῖσι δικασταῖς 

ἕξ χιλιάσιν, (κοὔπω 

ὑπὲρ τοῦ τέλους χορηγουμένας ἀπὸ 
τῶν πόλεων.  οΞβ5. : Πίιογτιάο δὲ αἰμοἤι 
αἀἱφ Ζοϊοιτιλιτιθ ἄαξα, πιὰ 50 
χαασεοΐ; ΤΕ σι ΒΖ. ἐπισιρ ϑοτὰ ΤΠ] ωπιάογε.) 
ἀγορὰς εἰ λιμένας ποπχίπαϊ 
Ῥτορίοθτθα σιοα 1πὲ ἔοτὶς δα. ρου- 
ἀὰθιι5 ππθγοΐ πὶ ἱπιρουίδίατιιπι, 6Χ- 
Ρογίαΐασιιιη 8δὺ νεπαϊζαγιιηλ νϑοὶ]-- 
δα116 ροπάθηδα ογδηῖ; μεσϑοὺς 
Θαΐθη 6556 Ραΐο, 486 4]145 μὲ- 
σϑώματα κὐὶ μισϑώσεις ἀϊοπηίατ, 
Ῥθηβίομθϑ δθάϊηπι, δου σα. ρᾶ- 
ΒΌΠΟΙΙΙΠ. Δ] ΔΥΤΙ ΠΏ 116 ὙΘΥΠῚ Ρῥτι- 
ὈΠΙοατιιπι, α4886 Ρυϊναῖ5 ΘΙΟΟΔΥΙ 
Βοϊθρδηΐῖ ; πρυτανεῖα 5ιιπηὶ ρε- 
Οπ18 86. αιιαοάδηι ἃ ΠΡ ΘΩἐθιι5 8η- 
ἰ6 Ἰπαϊοίιπι ἀδροβίίβθ. «ιδ]ϊα 6- 
ταπὶ 4086 ἀρ. Ἀθη. 5ϑουδιηθηΐα 
αἰσεραηΐαῦ: δημιόπρατα ἀο- 
ὭΪΖΙ6 δαηΐ θομα Ρα]οαΐα, 4πο- 
τὰ γοηἸ ΟΥπὶ ὈΥΘὶϊα 1 δθσᾶ- 
τα Ὑοϑα]ρ θδηΐιγ. . ἀ6 πρύυτα- 
νείοις αἰϊϊευ. 8., βϑα οββοισθ: ἃς 
κατέβαλλον δεκάτας τῶν χρεῶν οἱ 
δανεισταὶ ὑπὲρ παραστάσεως τῶν 
χρεωφειλῶν, ὡς ἀπαιτηϑώσιν ἅπερ 
σαν τέλη. Ἰάδπι γϑοῖθ : δημεό- 
πρατα. ἐδήμευον γάρ τινὰς (1π- 
ἰουΐθοίουθβ, 5ϑουϊ ρος, Ργοαϊτογο5 
Ῥαΐγίδα οἵς,), καὶ τὰς οὐσίας αὐ- 
τῶν κοινὰς ἐποιοῦντο. 

629. μέταλλα. ἀὐσϑηιοάίηδ5 
ΑἙΠΠΘμ θ;βἽ πὶ ἴῃ Τ,ϑυγο πηοηΐθ, 46 
φαῖθιι5 νὰ Βδη, 674. οἱ ΒΟΟΣ 
αἰδριξα Ομ Θ τ 1η 5οΥριῖς Αοδάο- 
ταΐαθ ΒΘΥΟ]. δῃη. 1814. εἰ 1815. 
Ῥ-. 117., δου ιιθ 8116 λεῖα 115 
φιδεάαιαι ΤἬγδοΐα, ρυδθβου αι ἴῃ 
Ῥδηραθο πιοπΐῖθ, ἂἦθ φυῖΐρι5. οἵ. 
ἘΠ65, 884.. 875., 994., ϑ8ιγ20}ο- 

ἐνιαυτοῦ, 

πλείους ἐν τῇ χώρᾳ κατένα- 
σϑεν); 

πη Εχοθυρί. ΠΡΥῚ 7, 17., 2 6- 
γποδέλοτιος ϑέαασϊογοίοιι, ἰἰρο Υ5. τι, 
οὐ] αἰϊέοσὶ νοὰ Ε΄, 92460005 ρΡ. 108. 
εἴο. 

680. 46 βΞιιπιπια τϑαϊίπι ΑΕ ]- 
σού γνἱὰθ ἸρΥΪη]5 ΒΌΘΚΠΙΙ 
διααϊδηαμδλαίε ἀογ ΑΔἐλοόποῦ 1, Ρ. 
465. 

681. 164 Ὀϊμπᾶ. νὰϊρσο, ἐτίθει 
νοΘΥθῚ5 σου ϊη]5 ν ΤΠἰἰογα ΠΗ 15. 
ἀ. τούτων νυν μισϑὸν κατ. Βιᾶν. 
ἄ. τ. νυν κατ. μισϑὸν κατάϑες τοῖσι 
Εἴο. 

682. κατένα σϑεν, κατενάσϑη- 
σὰν, ᾿ι. 6. κατῳκίσθησαν, τι ἕτα-- 
φεν,) ἔκρυφϑεν 80. ΑΘΞΟΒΎ πη δὲ 
ΕπασΊ ρθη: ν]6 Μ δι}. σύ. σύ. ὃ. 
199, 5. Η. οβ5.: ,.,6000 ΒΙΟΠμΟΥ 
να θ ἢ 41Π]8 ΠΥ ]11οἷ Πὰν αἴθ 10 6- 
ΤΙ ΟΠ 5 ἴθ ουννξ Ὡ]0; ΔΌΘΥ ΠΥ Ὑν ΘΠ ΠῚ 
5ῖε Βθϑο μα σὺ τνϑυθι, ΘΠ Ρ ΠΏ σΘ ἢ 
516 1σθη 8ο]α. Τὰ υυν]Ἱομίῖσοι ΕΔ]- 
Ἰθὰ Ζυναῦ νϑυϑ ἰσίθῃ 516 ἢ τη 6 γ6-- 
γ6 ΟοΥ]ομίβῃοξο στὰ 1000, 1500, 
Φ000, 4 σι 6000 Νίδηι ; [ν]ὰβ 
ΚΟΡΚΙ Οεδεοίσσ. μ. Οογιολέονοτγί. 
ἀ. Θν. Ρ. 629. εἰ, «ιθηὶ Ἰαιααΐ, 
Απαοοΐάθηι ἀ(6 πιύδέευ, Ρ. 359.} 
ΑΡΘΥ δυο Κἰοίηθυθ ψ  υβαιημ απη- 
δθὴ νοι 900, 800, 400 Πη 6 5ἴ6}; 
ἘΠ 1. Κυϊθοβδδοῖθη σα πθῖθη αἴθ 
Οουομίθ ππδμο πὰ] σαηζ. -- Α- 
τῖβὲ, ωϊηγπις αἴθ πιῦσ! οι συῦβϑίθ 
ΖΔΒ] 415. αἴθ ραυνομῃ!ομθ δη. “, 
[1π|ὸ 6Χχ σὰ βιὰ 14 ἔδοϊὶ Βάδθὶγ- 
ΟΪ60, 4ιὸ οβιοπᾶαὶ, π τοὶ 4α]- 
ἄθηι ἐπάϊοιι) Ὠιογοεθ θη Ρθ- 
οὐμΐδην ΔἸ 5111, 4186. σοι ρδγδη- 
ἀα 511 οἵπὶ δαηια τοαϊιπιὴν Δι- 
υἱοοχιιηι.} 
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γίγνεται ὑμῖν ἑκατὸν δήπου καὶ πεντήκοντα τά- 
λαντα. 

ΦΙ. οὐδ᾽ ἡ δεκάτη τῶν προσιόντων ἡμῖν ἄρ᾽ ἐγίγνεϑ᾽ 

635 ΒΖ. μὰ 4’ οὐ μέντοι. 
ΦΙ. 

ὁ μισϑός. 

καὶ ποῖ τρέπεται δὴ "πειτα τὰ 
χρήματα τἄλλα; 

ΒΩ. ἐς τούτους τοὺς,, Οὐχὶ προδώσω τὸν ᾿4ϑηναίων χο- 
λοσυρτὸν, 

ἀλλὰ μαχοῦμαι περὶ τοῦ πλήϑους αἰεί.“ σὺ γὰρ, ὦ 
πάτερ, αὐτοὺς 

ἄρχειν αἱρεῖ σαυτοῦ, τούτοις τοῖς ῥηματίοις περι- 
πεφῦείς. 

55. Ἔ ᾿ - ᾿ μ ΄ 
καϑ' οὗτοι μὲν δωροδοκοῦσιν κατὰ πεντήκοντα τά- 

640 

λαντα 

ἀπὸ τῶν πόλεων, ἐπαπειλοῦντες τοιαυτὶ κάναφο- 
βοῦντες" 

»“ΖἹώσετε τὸν φόρον, ἢ βροντήσας τὴν πόλιν ὑμῶν 
ἀνατρέψω."" 

σὺ δὲ τῆς ἀρχῆς ἀγαπᾷς τῆς σῆς τοὺς ἀργελόφους 

698. εἰφ᾽ τ΄ μῆνας λογίξεται τὸν 
ἐνιαυτὸν. ὡς τῶν β΄ εἰς ἕορτὰς 
προχωρούντων. ἑκάστῳ γὰρ τριώ- 
βολον τοῦ μηνὸς χο τῆς ἡμέρας), 
ἐε᾿ τοῦ μηνὸς τάλαντα ἐποίει. --- 
5, --- Οὐβουναπάμη,, τ 6 1χιΞ 
ατι6. ὨΊΘΉ56 1} ΟῚ ΡΪτπ5 ΠΘῸ ΠΆΪΏ1Ι5 
ΠΑΡΘΥΘ 4παπὶ 90 165. 7811 51 5θχί 85 
γ1116 που μῖθιι5 ἀθηλαῦ απιοὶϊαϊθ 
ΤΟΥ ΟΡΟ]Ϊ, 51Π1Π18 ΘΧΡΘΗΒΑΥΙΠῚ 
11}11|5 ΤΠ Θ 515 ούπηΐ Ο)011 δάθ0,000: 
τοῦ διιΐθηι ΡΟ], αἀγδομπηα 6 6 ο- 
ΡΟ 5 σομπϑίαηΐο, ἔδοϊαην αὐ Πηϊ88 
Ο0,000; τοὺ ἀγδοῆπιαθ, πλϊπᾶ ΘΧ 
100 οοηδίαπέθ, Ταοϊαπὶ πλ]πηᾶ5 900 : 
ἰοῦ Πλῖπ86.., “4 αδτπι 60 οοπίϊηοδὶ 
τα] Θη τι, ἔδοῖαμς ἐαϊθηΐα 15. ἀ6- 
ΟΙ65. αυϊπαάθοὶπι διΐθηλ δαπὺ 160, 
4186 65 51} }1}8 ΘΧΡ ΘΙ ΒΑΥ ΠΣ Ἰ1Π1115 
811]. Ε 26, 

684. οὐδ᾽ ἡ δεκάτη. πηι ἀ6- 
οἰμᾶ Ρᾶγβ ὧἄθ Φ000 πο αβὶ 150, 
Ξοα 900. Βε. 

685. πιαῖθ νϑύρ)α καὶ ποῖ -- τὰἀλ- 

περιτρώγων,. 

λὰ ΒαδοΙγοΙθομὶ δὲ 5θα4. πβαιθ δᾶ 
αἰεὶ 6037. ῬΕΠΟοΙΘοΩΣ ἐὐϊθιυιανξατ 
ἴῃ οοαά, Βε.: ποῖ τρέπ. -- τὲ 
χρήματα; ἰβᾶθιιβ [ ΡΙΠ]οοΙο- 
ΤΟ 15 Πουθαϊίδεθ: ἠρώτων, ὅπου 
( ὅποι) τετραμμένα εἴη τὰ χρήμα- 
τα. 

686. 584156 ρΡϑββίπιοβ Πθπιασ ΟΡ Ὸ5 
ΒΙσὨΙΠοαῦ ΟΥ̓ΑΙΙΟΠΙΡτι5. 11115, πα] 115 
Ῥαίραγθ οϊθγεηΐ οοποϊοπθηι οἵ. 
568. ,τὸν 49. κολ. ῬΙμῖ, 59Ὁ. 
γραϊδίων κπολοσυρτόν. πιοχ σύρ- 
φακα, 4ιοα 1Δ6πὶ.“ς Βε6. 

6388. περιπεφϑεὶς, ἀπατη- 
είς. 8 

642. τοὺς ἀργ. τὰ περιττὰ καὶ 
ἄχρηστα. ἀργέλοφοι γὰρ τῆς μη- 
λωτῆς (υπδβίγι 86, ΡὈ61115. ν1]]0586,) 
οἱ πόδες, οὖς ποδεώῶνας καλοῦσι, 
καὶ οὗτοι ἄχρηστοι. 5. 

643. σύρφακα. τὸ ἱκανὸν πλῆ- 
ὅὃος τῶν δικαστῶν τὸν ὀχλώδη καὶ 
συρῳφετώδη (τὸ ὀχλώδες καὶ συφ- 
φετῶδες). ἐξ εὐτελῶν τρεφόμενον. 
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οἱ δὲ ξύμμαχοι ὡς ἤσϑηνται τὸν μὲν σύρφακα τὸν 
ἄλλον 

ἐκ κηϑαρίου λαγαρυζόμενον καὶ τραγαλίξοντα τὸ 

645 σὲ μὲν ἡγοῦνται Κόννου ψῆφον᾽ 
μηδὲν. 

τούτοισι δὲ δω- 
ροδοχοῦσιν 

ὕρχας, οἶνον, δάπιδας, τυρὸν, μέλι, σήσαμα, προσ- 
, 

κεφραλαια, 

φιάλας, χλανίδας, στεφάνους. ὅρμους, ἐκπώματα, 

κηϑάριον γὰρ πλέγμα ἐστὶ κανι- 
σκῶδες, ἐπιτιϑέμενον τῇ κληρώτιδι 
τῶν ψήφων. λαγαριξόμενον 
δὲ (εἴο, αὐ νι]8ὸ ΠΡ]; 5688 Α Ῥα- 
τἷβ. εὐ ϑαϊὰ, λαγαρυξζόμενον, 405 
Βγυ. δἰ 416 5θοιι βαηΐ. να, ϑομμοῖ- 
ἀουὶ [ἰ6χ. δου. ν. λαγαρίξω. ) τὰ λά- 
γαρα (λαγαρὰ) ἐσϑίοντα, ὅ ἐστιν 
εὔϑραστα (ἔοττ, εὔϑραυστα, ἔγα- 
81118) καὶ εὐτελῆ τινα. ἢ κηϑά- 
ρεα τὰ ὀξύβαφα, ἐξ ὧν τοὺς κύ- 
βους ἠφίεσαν. πλεκτὰ δὲ ἣν ταῦτα. 
ἄλλως. - τὸ λαγαρίζειν τὸν 
(τὸ) ᾿ἀποτρώγοντα ϑηλάζξειν. --ἴ- 
σως ἂν οὖν λέγει [ ἤτοι] ἐκ τῶν 
ἀγγείων ἰοα ψήφου, ἀποξύοντα 
τὸν μισϑὸν ἐξ ἄγγους τινὸς πλε- 
κτοῦ, οἷον ὁ νάρταλος. τραγα- 
λιξόμενον, ὡς ἂν “πένητας. λα- 
γαριζόμενον δὲ ἀντὶ τοῦ ἀπο - 
ξύοντα, ὡς “ἀπὸ τῶν δικαστικῶν 
ἀγγείων. ταῦτα δὲ ὡς περὶ πενή-- 
των. ἸΟΒ5, οτπὶ λαγαρὸς 511 γαο-- 
οἵαμι8. ἐστι, λαγαρίξειν εἰρσυῖοε- 
76 νιΙἀδί!γ δχζοχιμαγὲ 5ῖν 6 ἐπιαοίαχὲ 
δέσχιιθ οοσιδιεπιῖ. Θηηδο 811 αἸοῖς 
ἰΌγθαπὰ Ἰιαϊσιπι ἐκ κηϑαρίου, Ἡ. 
6, ῬτορΡ ρου πηϑυοθάβδηι δχίριιδηι 711- 
ἀἱοία!6πι, τι. 56 5ιι5ϊπ θη, (ν 6111) 
ΜΝ] 8110 νἹοϊ απίθ5 (τραγα λΐξο ν- 
τες, ἘἈ. 6. τραγοῦντες 56 τρώγον- 
τδὰν. ἘὸῸ μη ὃ ἐν). 

645. ,-Κόννου ψῆφον. κιϑαο- 
ῳδὸς ἦν νέος. (2 ἔοτι. κιϑαρῳδὸς 
ἐννεὸς, οἰεμαγοδάμο σέμρίαμδ, «4. 
γϑῆι ἕδοθυθ πθβδοϊχγοῖ, αιιαπινβ αὐΐθ 
ῬΥδθβίϑηβ, Ἰρβίμβαιθ ϑοοσδιῖβ πιᾶ- 
Θίδιευ, ἰθδίθ Οἷο. Ερίδε, δα 1)ῖν. 
9, 92.) ἔστι δὲ παροιμία ἐπὶ τῶν 
μηδὲν ἀξίων. Καλλίστρατος δὲ 
παροιμίαν φησὶ Κόννου ϑρῖον, 

πλουϑυγίειαν. 

παρ᾽ ἣν παίξει. --- μήποτε δὲ οὐδὲ 
ἔστι Κόννος, ἀλλὰ Κόννας, ὃν 
προενεχτέον εἷς Μίδας. Κόννου 
ψῆφος, οἷον τὸ μηδέν. --- ὃ. οἵ. 
δα, ν. Κοννᾶς, Εταδαὶ Αἀδδ. 2, 
9, 91.,, Ἰπῖθγρρ. δὰ Εχι, 598... πὸ 
Ἰοοο Κ΄. πιοηθῖ, ΟΟΠμΠ8Π1Ὶ ἔιι1558 11- 
ὈΙοΙ 6 ΠῚ 568 οἰ πατοθάϊιπι, ΘιιΠ1-- 
416 Ρϑιιρθυθηι, Πἰοεῦ 90 ΡΥΘθβιϑη- 
ἰἴᾶπὶ ἀΥ 5 ν]οϊουίαηι ΟἸΥπρία 6 τα- 
Ῥογΐανουῖς, δριια Β6. Ῥαγοῦΐα 16- 
δΙταν νουβιι5 Ηδβίοαβὶ: ἔσϑιε “καὶ 
σῇ γαστρὶ δίδου χάριν; ὄφρα σὲ 
λιμὸς Ἐχϑαίρῃ" Κοννᾶς δὲ πολυ- 
στέφανος νικήσει. Τίριαγαῖο ΒαΕΙΥ- 
οἶθο ραΐγθηι θχὶϑἐϊπηαυϊ α1οἱξ Ο8]- 
οαϊαπι ΟΟΠη86 ; ϑητὸς, ἢ. 6. οἷ- 
ν]β 6]115. οἰ]π5 ΠαΡουθίαυ αι] θη} 
γαϊῖο ἴῃ σοποΐοηθ, 566 ἢ δάιηο- 
ἄστη ΑἸ] σθηΐθυ. -- τούτοισι. ἀ6- 
τηδρορῖβ, οὗ, 696. 5644. -- δῶρ. 
ΟΕ, 1002. 

646. ὕρχας. κεράμινα͵ ἀγγεῖα, 
ὑποδεκτικὰ ταρίχων, δύο ὦτα ἔχον- 
τα. δάπιδας. τὰς ψιλὰς καὶ μὴ 
μαλλωτὰς δάπιδας (τάπιδας) λέ- 
γουσι. -- 8. σήσαμα. 3011 86- 
δαπιΐ, ν6] ροίϊιβ σησαμούντια πό- 
πανα. νἱᾶ, δηποῖ. δα Ῥϑο. 820. 
647. ὅρμους. περιτραχήλιον 

πκύσμον. 81. Νῖοῖ. - πλουϑυ- 
γίειαν. ἢ. 6. νοεῖς πλούτου ὑγί- 
εἰν.) ὩΟΝ ΟΡ65 δ67ι6ϑ8 γ Βῖν 6 οΡέδ 

οἴει δατιίέαῖθ. αὖ νυ]ρο τρααπηΐ 
ἢ. 1. οἱ ἂν. 731., Εἰχιι. 1100., ὩΡῚ 
φυΐϊάθπι ὙΥΊΘ] δὴ αἸιι5 Παιᾶ π8]6: 
ΤΡ οἰ φοίτς 6, Ψο55. οἱ 151 οἵ ῃοὺ 
ρ5ο ἴοοο 71 “1|6 εἰο5 Τὲϑιομελατη». 
ΒΟ ΠΙσοῦ βαηϊταΐθηι ἀοπδΥθ ΠΘΠΊΟ 
Ῥοΐεβί, αἰν1185 ΟἹ Ἴ5άιι6. ΘΘΠΘΥῚ5 
ΟΡ65 ροϊεϑβῖ, 4185 διΐπιο ΟΟΠΙρΡ]6- 



186 Δ ΡΙΣΎΘΥΣ Ἡ ΝΟΥ͂Σ 

σοὶ δ᾽ ὧν ἄρχεις, πολλὰ μὲν ἐν γῇ, πολλὰ δ᾽ ἐφ᾽ 
ὑγρᾷ πιτυλεύσας, 

οὐδεὶς. οὐδὲ σκορόδου κεφαλὴν τοῖς ἑψητοῖσι δί- 

650 ΦΙ. μὰ 4 
δωσι. 

ἀλλὰ παρ᾽ Εὐχαρίδου καὐτὸς τρεῖς ἀγλῖϑας 
μετέπεμψα. 

ἀλλ᾽ αὐτήν μοι τὴν δουλείαν οὐκ ἀποφαίνων 
ἀποκναίεις. 

ΒΖ. οὐ γὰρ μεγάλη δουλεία ᾿στὶν τούτους μὲν ἅπαντας 
ἐν ἀρχαῖς 

: ν 4 

αὐτούς τ᾽ εἶναι καὶ τοὺς κόλακας τοὺς τούτων, μι- 

σϑοφοροῦντας:; 
,ὔ “-’ »- Α ν} » κι 

σοὶ δ᾽ ἤν τις δῷ τοὺς τρεῖς ὀβολοὺς, ἀγαπᾷς, οὔς 

055 

καὶ πρὸς τὸ 

οὔἶζταν Οὐοπαΐοιιβ, ΟἸΤΠ1 αἸοΙς πλουῦ- 
υγίειαν. ἂν. 604. πώς δ᾽ ὑγίειαν 
δώσου σ᾽ αὐτοῖς, οὔσαν παρὰ τοῖσι 
θεοῖσιν; ΠΕ. ἣν εὖ πράττωσ᾽, 
οὐχ ὑγίεια μεγάλη τοῦτ᾽ 
ἐστί; σάφ᾽ ἴσϑι, ΠΕ ἄνϑρω- 
πός γεπακῶς πράττων τ ε- 
χνῶς οὐδ εὶς ὑγιαίνει. ΒΘΙΙΟ 
ῬΙπάαγιβ ὑγίεντα ὄλβον Ῥτο ἱκα- 
ψῷ ΟἸΧΙΣ ΟἹ, δ᾽ δδ. 

648. 1ἴὰ ΕἸ. οἱ Ὠϊπᾶ, 5θοιιη ατιπ 
ΡΥΙΟΤΘ πα Δπηΐ.., ἢ π| Ἰοοτίαν σὺ 
δ᾽ ὧν; Θαπὶ ΘΘΙΘΥῚ ΠΡτὶ αβδδιὶ 
σὺ δέ γ᾽ ὦν, χιιοᾶ ἃ νεοΥδὶ Ποαίουθ 
νι δύμν ρῥτοϊθοξιιηι 6558. Π6Ὸ ΤοΥσὶ 
Ροϊαβῦ, αι οριις οϑὲ ἀαίῖνο τεῖο- 
γϑηᾶο 86 δίδωσι, π8. ΠΠ]οΥπη, αῖ- 
θ115 56:6 Χ 856 ἱπιρούαυθ ραΐαϊ, πθ- 
τλο αιϊάιιαπι ἄδγθ ἀἸσαΐαν ἀδπια- 
δορῖδ, ΖΌ]Ριι5. Οἷα 817] δἷὲ Β66- 
Ἰγοίθο, δ.Ὀ]11 δαΐθπὶ Ο5 ΡΙΠ]ο- 
ΟἸθομὶ οἱ πα] οῖθιι5. --- ὧὖγρ ᾧ. ϑα- 
λάττᾳ. -- πιτυλ., ορογχαέΐμ5. δαέα- 
βότιδ. πολλὰ πονήσας (655.). 8.: 
πίτυλος καλεῖται ἢ καταβολὴ τῆς 
πώπης. ᾶθο ρυΐμια δϑὲ ΥΘΥΡῚ οἤτι5 
ΒΙϑηϊ Πποδίῖο; θὰ Πραγαίθ, πθαῖιθ 

2 Χ 5 , 

αὕτος ἑλαυνῶν 

καὶ πεξομαχῶν καὶ πολιορκῶν ἐκτήσω, πολλὰ πὸο- 

νήσας. 
΄ Ψ , -“ τι ᾿ ; 

ὕτοις ἐπιταττόμενος φοιτᾷς, ὃ μαλιῦτα 

ἡ ἀπάγχει, 

ἀπὸ 1060, δὲ Ἰρϑιι δὲ ΔΡ 60 ἀ6- 
γιναῖα τε ὨΒΠΊΟ Ἰδμογαξ, νϑ]αΐ 
116 ἂρ. 8.: οἷόν ἔστιν ἐχϑύ- 
ων ἘΣ ἐδεῖν ἐν κολύμ- 
βοις πιτυλίξου σαν. 

649. τοῖς ἕψ. τοῖς ἐχϑυδίοις. 5. 

650. ἀγλῖδα ς. αἱ κεφαλαὶ τῶν 
σκορόδων. --- εὔηϑες (ἴπιο ἄηϑες, 
ἐπιιεδίξαλιεπι; 56 νίάθ Ἰθχίοϑ ν, μ8- 
ταπέμπειν.) δὲ καὶ τὸ μετέπεμ - 
ψα ἀντὶ τοῦ μεταπεμψάμην. Εὖ - 
χαρίδης δὲ ὄνομα σκοροδοπώ- 
λου. 8. 

ἐν τὴν δουλείαν. ατιαπι αἱ- 
ας Βαεγοῖθο δι Υ 5. 499, 8.: 
ἀποπκναίεις. λυπεὶς, ὀδυν ᾷς, ἀ- 
πολλύεις. -- σί οὐ καϑεύδεις; 
σύ μ᾽ ἀποκναίεις περιπα- 
τῶν. Μένανδρος Π]ισουμένῳ. 8. 

654. τοὺς τρ. ὁβ. ΘΓ ΟΘἄθπ 
ἡ οἴ α! θπα δ. ΘΟ 14] 6η). --α ἐ- 
λαύν ων, τοπιίρατιδ. 

656. ἐπιτ. φοιτᾷς, αὶ.» σετπ 
7μϑογίδ, ἐπ ἡμάίοίμμι. Β,6. ἀπάγχει; 
δίσγϑη σαι], ΘΧΟΥ ΟΙΔί. 
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ὅταν εἰσελὴδὸν μειράκιόν σοι κατάπυγον, Χαιρέου 
δ" 

υἷος, 

ὡδὶ διαβὰς διακινηϑεὶς τῷ σώματι καὶ τρυφεραν- 

ἥκειν εἴπῃ πρῷ κἀν ὥρᾳ δικάσονϑ᾽, 

660 

ϑεὶς, 
ἐκ “ “Ἅ 

ως, Οοδστις ἂν 

ὑμῶν 
ὕστερος ἔλθῃ τοῦ σημείου, τὸ τριώβολον οὐ κομι- 

εἴται" 

αὐτὸς δὲ φέρει τὸ συνηγορικὸν, δραχμὴν, κἂν ὕστε- 

ρος ἔλθῃ" 
καὶ κοινωνῶν τῶν ἀρχόντων ἑτέρῳ τινὶ τῶν μεϑ᾽ 

ἑαυτοῦ, 
ἦν τίς τι διδῷ τῶν φευγόντων, ξυνϑέντε τὸ πρᾶγμα 

ἀπ ὦ 

δύ᾽ ὃντξε 
’ - ᾿ 3 

ἐσπουδάκατον, κἀϑ'᾽, ὡς πρίονϑ᾽, ὁ μὲν ἕλκει, ὁ ὃ 

665 σὺ δὲ χασκάζεις τὸν 

“657. κατ. πεπορνευμένον. Χαιρ. 
υἱός. οἷον οὐδὲ γνήσιος πολίτης " 
τὸν γὰρ Χαιρέαν Εὔπολις ἐν Βά- 
πταις ὡς ξένον κωμῳδεῖ. 5. 

658. ᾿. 6. διαβὰς, ὠδὲ διακινη- 
ϑεὶς εἴο. εἷς πηοΐο το] 6 Υ σοΥ- 
Ῥοτθ, ἄμμι ἱηρσγυθαϊζαγν, Β6.: ο«δεακ. 
ΤΊΘ5ηι. 170, διεκίνουν ᾿ωνικῶς. ““ 
ϑι: τρυφ. ἀντὶ τοῦ μαλακῶς στα- 
δείς. 

659. ὅστις κομιεῖται. 
ν θᾶ ἘΠῚ 1βίϊι5 ΟἸΠΒΘΥθα6, 5... τ 

ἔϑους ὄντος πρὸς σημεῖόν τι ἐκ- 

β 

κείμενον ἀϑροίξεσϑαι τοὺς δικα- 
στάς. ἐν ἤϑει δὲ ταῦτα. σοπξογιπς 
ὙΠοβηλ. 984, οἱ ϑο]ιοθιιδηη. 46 
ΠΟΥ 1115. ΑἸΠΘπ. Ρ. 159. 

661. τὸ συνηγ. ὑπὲρ τοῦ συνη- 
γορῆσαι. ἐλάμβανον γὰρ οἱ δήτο- 
ρες δραχμὴν, ὅτε συνηγόρουν ὑπὲρ 
τῆς πόλεως δ ὑπὲρ ἄλλου τινός. 
ἐκ τούτου δὲ φαίνεται, ὅτι μισϑο- 
φόρος ἦν ἡ ̓ ἀρχή. κληρωτοὺς δὲ 
γενομένους δέκα συνηγόρους ΄Ἄάρι- 
στοτέλης (ῬΟΙΙΈ. ». 503.,, τὶ νἱὰ. 
ϑομπείαον, Ὁ ια.} φησίν. εἰ «αϊ- 
αθπὶ ἴῃ δηπιπι, τᾶς ταοπαϊ ΕἸ. 
ΟἸἾσ. 

ἀντανέδωκε" 
κωλακρέτην: τὸ δὲ πραττόμε-- 

νόν σὲ λέληϑε. 

664. νεϊξ. ο44. πρίον νε] πρίον᾽, 
ΕΧ αο πρίονϑ᾽ οὐ: Β οἰ βῖρ. αοπ- 
7θοῖ. 1. Ῥ. 512... ΡγοΡδπὶθ Ὡϊμα. 
Ἰιάοα ῬΥΘΘΙΕΥ ἢ ΘΟΕ 551 8 6: ἐσπουδ.» 
χώσπερ πρίονθ᾽ εἴς. Μϑ88. ἴογβ 
πρίων, αιοᾶ ΡΙ δου Βυιηοκῖο εἴ 
ἈΠῚ5. 8.: κά ϑ᾽ ὡς πρίονα. ὡς 
οἱ πρίξοντες διαφιλονειπκοῦσι , τὶς 
πρὸς ξαυτὸν ξλκύσει (ἕξλκύει) : 40 
ΠΥ δία δγαθηάδῦῖο ΒΕ 61516511, αι 81 
δ 151. 
665. χασκ. ἀντὶ τοῦ ἐπιτηρεῖς, 

πότε ἔλϑῃ δ' κωλακρέτης; καὶ ἐ- 
νέγκῃ σοὶ τὸ τριώβολον. κώωλα- 
κρέτης δὲ καλεῖται ὁ «πατέχων τὰ 
χρήματα τῆς πόλεως, ὃ ταμίας τοῦ 
δικαστικοῦ μισθοῦ καὶ τῶν εἰς 
ϑεοὺς ἀναλωμάτων. νόμος δὲ ἣν 
τὰ ὑπολειπόμενα τῆς ϑυσίας τοὺς 
ἱερέας (πιο τοὺς κωλακρέτας: νἱάᾶ, 
ϑοΒ ΘΙ ἀουὶ Ἴδσ. συ, ἢ. νὰ) λαμβά- 
νειν, ἅ εἶσιν οἷον δέρματα καὶ κω- 
λαί. ἐπιτηρεῖς, φησὶ, τὸν ταμίαν, 
πότε τὸν μισϑὸν λήψῃ. 8. --- Δη- 
ἀγοϊϊοῃ ἂρ. 8. δᾶ Αν. 1548., 8ῃ- 
ποΐδηϊο ΤΊ, ΟἾγ,: τοῖς δὲ ἐοῦσι 
Πυϑῶδε ϑεωροῖς τοὺς κωλακρέτας 
διδόναι ἐκ τῶν ναυχληρικῶν ἐφό- 



ΦΑΝΟΥΣ 

ΦΙ. ταυτί μὲ ποιοῦσ᾽; οἴμοι, τί λέγεις; ὥς μου τὸν 9ῖ- 

να ταράττεις, 
Α Α -" ’ -»" 3 ἌΝ ΕΟ 

καὶ τὸν νοῦν μου προόσαγεις μᾶλλον" κουκ οἱδ᾽ ὅ 

τι χρῆμά με ποιεῖς. 
᾿ Ἴ - - 

ΒΩ. σκέψαι τοίνυν γ᾽, ὡς, ἐξόν ὅσοι πλουτεῖν καὶ τοῖσιν 

ἅπασιν, 
Ὁ Α -" 5 "- 

ὑπὸ τῶν αἰεὶ δημιξόντων οὐκ οἶδ᾽ ὅποι ἐγκεκύκλη- 

188 ΑΡΤΟΣ ΤΟ 

6700 ὅστις πόλεων ἄρχων 

᾽ 2 ’ ; 

οὐκ ἀπολαύεις πλὴν 

δίον ἀρ) γύρια, καὶ εἰς ἄλλο ὃ τι 
ἂν δέῃ ἀναλῶσαι. ταμίαι δὲ ἦσαν 
( φιδθβίουθϑ ῬΆΒΙΪΟΙ δογαυῖ. δὴ. 
Οἰν.). καὶ προεστῶτες τῆς δημο- 
σίας σιτήσεως. οἵ, 682. 

666. τὸν θῖνα ταρ. ἐκ βυϑοῦ 
με κινεῖς. ἀντὶ τοῦ τὴν παρδίαν. 
Εὐφρόνιος δὲ καὶ σεσημειώσϑαί 
φησιν, ὅτι τὸν ϑῖνα ἀρσενικῶς εἴ- 
Θηπεν παρόσον (501. : εἴρηπεν, 
ἄλλως. παρόσον) καὶ ὁ ϑὶς ἐν βά- 
ἅγει τοῦ πελάγους κεῖται, καὶ τὸ 
ϑυμικὸν ἐν τῇ καρδίᾳ. 8. πιοῖα-- 
ῬΠογα ἃ ἰεπιρθβίδϊθ, ΕΙΣ Ὁ 6. 
Οο]. 1152. πᾶάντοϑεν βόρειος ὥς 

τις ἀκτὰ Κυματοπλὴξ χειμερία κλο- 
νεῖται οἴο. ὁ ϑὶς οἰἴδιὰ Ηοπιοσιιβ 
Οἀγ55. 11, 45. 4Π114868. 

667. καὶ -- μάλλον, γαοίδσιια 
μὲ πιαρὶς ααἀυσγέαπι (ΤΙ ΤΠ ΠῈ. Βε. 
ΘΙ ΠΥ αἰοιαγ προσέχειν τὸν 
νοῦν, φιοᾶ 858 ΘΟ ΒΟΉ 6 8 11Π1π|5. 
5.: κουκ οἶδ᾽ ὅ τι χο. εἰς τί με 
διαϑήσεις. τοῦτο δὲ φησιν ̓ “ἧττώ- 
μενος ἤδη καὶ δεδοικῶς, ὅτι ἐπὶ 
ξίφους τὸ τῆς δημηγορίας ἣν αὐ-- 
τῷ. 

669. δηκμ ἐξ. ἀϊοίιπι τὐ πατέριε- 
ζε δῶ ῷ., 40 1115, σι] ]}} πἴδὶ ροριι- 
{ΠῚ ὀγθρϑηΐ. οἵ. 686. 5Ξ6αιι. 5. ἃ οοπ- 
βϑαμθηι: τῶν τὸν δῆμον ἀπατῶν- 
τῶν. Ἰάθηι: ἐγκεκυπλησαι δὲ 
μεταβέβλησαι. ἀϊοίαμπι ἢ. 1. ἐγκυ- 
κλεῖν ῬΥοὸ εἰσκυκλεῖν, νυρὸ ἐπθᾶ- 

σαι" 

πλείστων ἀπὸ τοῦ Πόντου μέ- 
χρι Σαρδοῦς 

“Ω 7 τι ᾿ 3 - " 

τοῦθ, 0 φέρεις, ἀκαρὴ᾽ καὶ 

τοῦτ᾽ ἐρίῳ σοι 

ἐγ811, {10 εἰσηϊποαίιτ,, Ἰπαάϊοθ5 οἱ 
να]σ5 ΑΛΠ ΘΙ θη 51τιηλ Τὰ 8115 ἀ6- 
γηϑσοσοσιπι ν]αῦ βιυ]!άιιοὶ 46 566- 
Ὧᾶ, ἀτππὶ 1111 ὈΥΪΠι85 Ρραγία5 ἀσϑηΐ. 

670. ἀπὸ -- Σαρδοῦς. παθο 
ΠῸΠ δὰ νἱνιηι γεβθοϑηάδ βυηΐ. 
δ φαάθην τ Πιϑι.. «πο οἶδ 1, 
ϑαγαϊηΐα 1ηβι]ὰ Τυγ5 διαδ ΟἹ] Ο 15 
Ταϊι ΑἸΠΘηϊθηβίπιι ; δὲ αποὰ δα 
Ῥοπίαπι. δἰτπ6ῦ, ἀμ σᾶπη ΠΥΡ ΘΠ, 
Απιβ τρίτον δ ᾿Αϑηνοκλὲ ους 

καὶ ᾿ἀϑηναίων ἐποικισϑεῖσαν Πει- 
ραιᾶ μετονομασθῆναι αἱ ϑίταθο 
192, 8.., νο]. 8. Ρ. 96. οα. Τδιιομμιῖ. 
δαηΐ ἸΟΊΔΠΥ ὮΣΙ ἤἶπθβ οχὶβ 8] 
ΔΙ ΗΘ 51 1πὶ πᾶν] σαι] 15 ΡΟ 5 
αἰαῖ. ἸΠΊΡΟΥΙ ; ψεγαμλ ΙΟπι ΤΥ 
Αὐἱβιορἤϑη 65, τὰὖ Βοα] θα Ιοαιη- 
ἴπΥ, οἰπὶ ΑΠΘΊΟ5. 8718 ἔθηθυα αἰ- 
Οαπῦ ἸΠΊΡΘΥΣ απ, ποὴ 4π0 11] ἐο- 
ΠΥ ηΘη ΠΣ 1 ΟΠη65 σϑηΐθα ΠΊΒΥῚ- 
ἰϊπι85, 564 φιοα δαυιπὶ πα] 8 605 
ΡΟΙΘΗ 8 Τ8Υ15 ἀθααρατγαΐ, 

671. ἀκαρὲς Βτ. Ξδοοσππάπηι δια. 
Ἡς ν.. 6. .518..5. τοῦ. τοῦτο 
ὃ φορεῖς ἱμάτιον: ε64 ΔΠογγθηξ 
ΔΡ Ἰοὺ 565 νεῦθᾶ βϑηπθηεῖα καὶ 
τοῦτ᾽ -- ἄλευρον. ᾿π16]]Π1ρ ει 8 πιου- 
665 Ἰπα]ο 415, ἀαθηγᾶάπιο ἀτιπὶ αἱ- 
οἴταν μισϑὸν φέρειν 5ῖνθ ἴὐπὺ γϑὺ- 
θὸ μισϑοφορεῖν. ΥπΥΞιιχ 5.: καὶ 
τοῦτ᾽ ἐρ. σοι. ἀπὸ μεταφορᾶς 
τῶν τὰ ὦτα ἀλγούντων, καὶ διε 
ἐρίου ἐπισταζομένων ἔλαιον κατα- 
βραχύ. --- 
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ἐνστάξουσιν κατὰ μιχρὸν ἀεὶ τοῦ ξῇν ἕνεχ᾽, ὥσπερ 

βούλονται γάρ δὲ πένητ᾽ εἶναι" 
ξλαιον. 

καὶ τοῦϑ'᾽ ὧν εὕ- 

νεκ᾽ ἐρῶ σοι" 

ἵνα γιγνώσκῃς τὸν τιϑασευτὴν, κᾷἄϑ᾽, ὅταν οὗτός γ᾽ 
ἐπισίξῃ, 

675 ἐπὶ τῶν ἐχϑρῶν τιν᾽ ἐπιῤῥύξας ἀγρίως αὐτοῖς ἐπι- 
πηδᾷς. 

Α 9 ;η᾽ ’ ’, - [4 ο᾽’, 

εἰ γὰρ ἐβούλοντο βίον πορίσαι τῷ δήμῳ, ὁάδιον 
ἣν ἄν. 

εἰσίν γε πόλεις χίλιαι, οἱ νῦν τὸν φόρον ἡμῖν ἀπά- 
γουσι" 

τούτων εἴκοσιν ἄνδρας βόσκειν εἴ τις προσέταξεν 
ΒΕ 
ἑκαστῃ; 

δύο μυριάδες τῶν δημοτικῶν ἔξων ἐν πᾶσι λα- 

680 

672. ἐλεὸν ϑυϊᾶᾷ, ν. ἀκαρὲς, ἢ. 6. 
ἔλαιον. πιουΐτο ῬτΟΡαπθ Βεητ]ε]ο. 
αποὰ γυ]ρο Ἰερίτατ, ἄλευρον ΡοΞῖ- 
ἴμππιὶ 6556 υἹάθίιῦ 80 6δο, 401] το- 
αυίγεγοῖ νοσδθυϊι δα νἱοίτπη 
ῬοΥϊπΘη5. ῬΤΟΡΙΘΥ γϑυρᾶ τοῦ ξῇν 
ἕνεκα, σπὶ Πα οἷς οτάο: καὶ τοῦτ᾽ 
ἐρίῳ σοι ἀεὶ ἐνστάξουσι κατὰ μι- 
κρὸν, ὥσπερ ἔλαιον, τοῦ ζῆν ἕνεκα. 
ἱπθρῖθ Βε.: ὥσπερ ἄλευρον. 
παρὰ προσδοκίαν ρΡτο ἔλαιον αιι 
4110 ΠΙΖΟΥ͂Θ, 
674. τιϑασ. ἕν α διὰ τὸ μέτρον. 

τὸν ϑεραπεύοντά σε καὶ τρέφοντα 
καὶ κολακεύοντα. ἐπισίξῃ. “Τυκό- 
φρῶν καὶ οἱ περὶ ᾿Ερατοσϑένη τὸ 
ἐπαφιέναι τοὺς κύνας ἐπισίξειν. 
ἀπὸ τῆς ἐπιφϑέγξεως οὖν ἐπισί- 
ξειν. καὶ τὸ ἐπιῤῥύξαι ἐφορμῆ- 
σαι ὁμοίως τῇ φωνῇ. ὃ. 

677. πόλεις χίλεαι. ἀντὶ τοῦ 
πολλαὶ τῷ ἀπηρτισμένῳ ἀριϑμῷ 
ἐχρήσατο. ἢ καὶ ἀπὸ ἱστορίας τὸ 
τοιοῦτον ἔλαβεν. 8. β6η6 ρῖοὸ πολ- 
λαὶ αἰχῖτ, 

678. ἔγαβισγα ΒΥ. διιοΐογθ Τανν 85 
5ἷο Μία. οὐῖξ, ρ. 271. εά. ΠΊΡ5. 
προσέταττεν εἰ 5648. γεϑὰ ἔζων ἂν 

γῴοις, 
καὶ στεφάνοισιν παντοδαποῖσιν, καὶ πύῳ, καὶ πυα- 

’ 

θυτΊ)» 

πᾶσι λαγῴοις, «πιαϑῖ ΠΘ66558 51} οὶ 
προσέταττεν, ατιιῖα Ῥγαθοαββῖς ἐβού- 
λοντο οἱ ἣν, ἔζων ϑδιΐθπι πο ψἕ- 
ψογοτιὲγ 5684 Ὠ181] 816 5] ΠΟΥ 6 
Ροβϑδὶς 4ι8ηὶ ψένοδατιε: Οοαπὶ δἕ 
οοηνθηΐϊαὶ Βυΐο ΟΥ̓ΔΙΪΟΙΩΣ δου ϑέι5, 
ἀοσοπιριβ ΟΥ̓Δ ΠΙΠΙ Δ 1015, 1 αι - 
Ριις ΜΜδιίϊαθο δβυ. 8τ. δ, 158., εἵ 
ἔζων αἰοῖαπι ργο ἔζων ἂν 181] 
Παροϑὲ 1Π5011}1, τῖιὸ πποποῖς 166 
Μ δῖ}. 1, 1. ὃ. 508. ἀπποῖ. 1. δα 8 
Εμτρ. Μερα. 478. δα. ΕἸπ|5]. οἵ 
ἈΠε5, 804., Ὁ] 4.88 οοὐα, ργ86- 
Ρεηΐ, σύγγνωστον ἦν εἰ ἦλϑεν, 
ΕΟ ΟΘΏ560, 4ιιεπια πιο ἀτιπι 
Ηε]θη. ΕΧΊΡ. 785. ἸοβῖθοΥ ἣν ἕἔ- 
τλὴν Ρῖο ἣν ἔτλην ἂν, εἴε. 

679, ἐν πᾶσι λαγ. ἐν κρέασι 
λαγῶν, ἐν ἀγαϑοῖς πᾶσι. τοῦτο 
γὰρ δηλοῖ τὸ ἐν πᾶσι λαγ.», ἀντὶ 
τοῦ ἐν ,τρυφῇ. ὅ. σοηξογαηΐ Δεἢ. 
968. ὥπερ μ᾽ ἐτρεφέτην Ἔν πᾶσι 
βολίτοις. 

680. πυριάτῃ. (5ῖς εἰἴδπι 
ΤΙ ΡΥ. Ῥαυῖβ., Ὁ Πιηίῖηδθ, Ρο]- 
᾿ππ 6᾽,, 54... 5018. Πρῦν, Ἡ: ΘΙΈΡ δὲ 
ΤΉδβδιιν, 8. οο]. 608, Β., Οδβδιθ. 
δα Αἴμεῃ, Ρ. 910. 1. 58.;) Βτ. ἴῃ 
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ἄξια τῆς γῆς ἀπολαύοντες, καὶ τοῦ Μαραϑῶνι τρο- 
παίου" 

νῦν δ᾽, ὥσπερ ἐλαολόγοι, χωρεῖθ᾽ ἅμα τῷ τὸν μι- 

ΦΙ. 
σϑὸν ἔχοντι. 

οἴμοι, τί πέπονθ᾽; ὥσπερ νάρχη μου κατὰ χειρὸς 
καταχεῖται, 

καὶ τὸ ξίφος οὐ δύναμαι κατέχειν, ἀλλ᾽ ἤδη μαλ- 
ϑακός εἶμι. 

685 Β4. ἀλλ᾽ ὁπόταν μὲν δείσωσ᾽ αὐτοὶ, τὴν Εὔβοιαν δι- 
δόασιν 

υμῖν, καὶ σῖτον ὑφίστανται κατὰ πεντήκοντα με-- 
δίανους 

σποριεῖν" ἔδοσαν δ᾽ οὐπώποτέ ὅσοι πλὴν πρώην πέν- 

δπποῖ. δα ἢ. 1., ργοβραϑΐχιιθ θδηῖ 
ΒΟΥΙΡΊΌΥΔΙ οἰ18 πῃ} ΟΠ ΘΙ 6 Υ. 1) 16 Χ. 
δύ; 868 γϑοίβ ἃ πύαρ ἀετγίναϊτ 
πυαρίτης (ζῶμος). τιὸ ἃ πῦρ πυρί- 
τὴς εἰς.) πυριάτης τὸ πυρίεφϑον 
ὑπὸ τινῶν προσαγορευόμενον, ὃ 
κατασκευάζουσιν ἐκ τοῦ πρώτου 
γάλαχτος (ἢ. 6. ἐκ τοῦ πύου) μετὰ 
τὸν τόκον εἴο. 8. Μαγὶα]15., 1δὰ- 
αἀδηίθ ΕἸ. Ομγ., 18, 85.: ϑωγχέρωϊέ 
Ραδέογ φᾷ τιοχιάπέπε δεατιέιδα ἀο6- 
εἶδ, 1)6 ργίιπο τπαΐσγπι ἰαοέθ 601]0- 
δίχα εἰαπειι5. 

681. 114 ΒΘηΐ]., ἘΕἸ]Ώ15]. δ Α- 
Οματη. 848., ΠὨῖπα. ΠΡΥῚ τοῦ ὃν 
Παρ., αιιοα ἀπγιγ Θὲ Πλ]Π115. 616- 

5815. νυ]. ΜΕ. σύ, συ. ὃ. 405, ". 
689. ἐλαολόγοι ϑυ14, ἢ. ν., ὨΙη 4. 

νι] σοὸ ἐλαιολόγοι. 8.: εὐτελεῖς γὰρ 
οἱ τὰς ἐλαίας μισϑοῦ συνάγοντες. 
-- χωρ. -- ἔχοντι. σεοῤαπιιὲ 
δἰεπι, φμὶ παῦθέ τπογοοάθπι, Ἰάθοατιδ 
ἄατο ροϊθβί, πὸ ΗθΥμΔΠηιι5 1ηἰΘΥ- 
Ργθίδτιν 80. δομβᾶξου. δὰ Οὐθρου. 
ΘοΥ. Ρ. 863. ΡῬβϑύρδύδῃι ΒΥύ. νϑτ- 
ληὴηι 5᾽ Πρ Θχ ΡΥῸ ΘΟΠΊροΟΒβΙΐο δο- 
οἰρίθηβ 1π 6 Πσϑραὲ τὸν παρέχοντα 
τὸν μισϑοόν. οοἴογαπι οἵ, 665. 

683. 1ἰὰ δια, ν. νάρκη, πϊϑβὶ 
4ποα Παρεὲ τῆς χειρὸς, τὴ] Κι: 
τί πέπονθ᾽: ὡς νάρκη. Ὠϊπᾶ. ἀ6.-- 
ἸΘΥΙΟΥ͂Θ τὐππηοῦο: τί πέπ.; ὥσπερ 
νάρκη κατὰ χειρός μου κατ. ΠΡΧῚ 
ΑΥὐβὲ, : τί ποϑ', ὥσπερ νάρκη, μου 

τὸ μεδίμνους 

κατὰ τῆς χ: κατ. --- 51. Ὑ]οῖ.: 
νάρκη: μυρμηκπίασις (9), ὀκνηρία. 
ἐογροτ. Νο85.: τὰ πεῖσ, τραϑ ἀοοῇ; 

τρῖθ οἶτε δέαγτοιοτ Κγαπιρῇ 5.9 πιῖτ' 
ἐῶν αἷς Ἡατπεὲ δἱοΐβ νετῦχοιεοε ! 86- 
4αθραίαν 1116 δουρί ασϑ. να]σα-- 
Υ6 11. 

684. καὶ τὸ ξίφος οὐ δύν. 
ὥσπερ ὁ Μενέλαος. τοῦτον γάρ 
φασιν ὁρμήσαντα ἐπὶ τὴν Ἑλένην 
ἀποβαλεῖν τὸ ξίφος. ἡ δὲ ἱστορία 
παρ᾽ ᾿Ιβύκῳ καὶ Εὐριπίδῃ. (Δαη- 
ἄγοηι. 609... 4ιιο ΡΘγέηΘΥΘ νἸθἐΥ 
Οτεβε. 1955. ἀρ᾽ εἰς τὸ κάλλος ἐκ- 
κεκώφηται ξίφη; οἴ. . πιοποηΐα Β6.. 
1.γ5. 155.) παίζει δὲ (9). ἐπειδὴ 
ξίφος ἤτησε (504.), καὶ ὁρᾷ ἕαυ- 
τὸν κατακρατηϑέντα. 8. 

685. αὐτοί. οἱ ῥήτορες λόγῳ καὶ 
τὴν Εὔβοιαν διδόασι. 8. νοΥΡ 15 
ἀδηΐ, ἱ. 6, ρυοπιηϊϊεπας ΕἸ ΟΘϑηι 
βουίθ ἰπΐθὺ ἰρϑοβ αἰβιυθΘη 4811, 
πὶ Αορσίημδπι αἰε νυ] θιιθυιπε. (να. 
Ἀδ8η. 849.) Β6. οἵ, ΝᾺ. 908.» υ1 
τποπθηῦ ἰπίθυρρ.. ἱπᾶθ ἃ Ῥϑυϊο 5 
ἸΏΡΥΪ 5. Το ρου τι5 ΘΟΘρ 558 πιο- 
γϑθι τῶν χληρουχεῶν, Πι. 6. 601ο-- 
γΐαβ ἀθαποθπαὶ 1π 5 τῸ5 ποβίπιπι 
οσομραῖοϑβ. 

686. οἴτον ὕἤφ. ν. ΒδοΚΠ. 
δέααϊοῆ. ἀοΥ Αϊπεπον 1. Ρ. 97. 
Ττιὰ. 

688. ξενίας φεύγων. τοιοῦ-- 
τύν ἐστι, παρόσον ἐν ταῖς διανομαῖξ. 
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(καὶ ταῦτα μόλις ξενίας φεύγων ἔλαβες κατὰ χοίνι- 

ὧν εὕνεκ᾽ ἐγώ σ᾽ ἀπέκλειον ἀεὶ 
βόσκειν ἐϑέλων, καὶ μὴ τούτους 690 

καὶ κριϑῶν. 

ΤΡΊΤΑ 

ἐγχάσκειν σοι στομφάξοντας" 
καὶ νῦν ἀτεχνῶς ἐθέλω παρέχειν 
ὅ τι βούλει σοι 
πλὴν κωλαχρέτου γάλα πίνειν. 

ἃ, 

ἃ, ῬΆΓ, 

696 ΧΟ. ἥπου σοφὸς ἦν, ὅστις ἔφασκεν: Πρὶν ἂν ἀ μφοῖν 

οὐκ ἂν δικάσαις. 

τῶν πυρῶν ἐξητάξοντο πικρῶς οἱ 
τότε πολῖται καὶ μὴ, ὥστε δοκεῖν 
ξενίας φεύγειν (νὶὰ. ΒδοκΚΒ. 1. 1, 
Ρ- 98. δίπα, ) εἰς πρίσιν παϑιστα- 
μένους, φησὶν οὖν ὁ Φιλόχορος, 
αὐϑίς ποτε τετρακισχιλίους ἕπτα- 
κοσίους ξ΄ ὀφϑῆναι παρεγγράφους, 
καϑάπερ ἐν τῇ προχειμένῃ λέξει 
δεδήλωται περὶ τὴν Εὔβοιάν. δύ- 
ναται καὶ αὐτὰ συνάδειν ταῖς δι- 
δασκαλίαις" πέρυσι γὰρ ἐπὶ ἄρ- 
χοντος Ἱππάρχου ἐστράτευσαν ἐπ᾽ 
αὐτὴν (ΟἸγπιρ. 89, 1., ᾳηρηιαα- 
τηοάιτιτη δὲ δηΐθ δ Ῥουϊοΐθ, τιΐ 
τηοπῖῖ Η, ΨΚ ο55.,) Ἰαπάαΐο ΝΙΒῚ ΠΤ 
32192.), ὡς Φιλόχορος. --- τοῦτο 
οὖν φησι, καὶ ἐν τῷ ἐρευνᾶσϑαι 
μόλις ἔλαβες πέντε μεδίμνους, ἐγ- 
καλούμενος αἷς ξένος" καὶ τουτοὺς 
οὐδὲ ὑφ᾽ ἕν ἐν συντομίᾳ, ἀλλὰ 
πατὰ μέρος, πατὰ χοίνικα ἕνα 
(φιοτγιι πα πηρτι5. οαρίεθαὶ 48) 
Εἴο, ἸϑΊτΥ ΕΥΪΡΙΙΟΙ ἴὰπὶ ἔγχαπαο 
ΡΟΡΌΪαπι οἰ Του ν Θμ θυ τς ροβϑίμΐ 
ἀομηασορὶ: ΡΥΪΠλιιπι 0.) ἔγιμηθη.-- 
ἴο, «πο Ργομῃ)ίββιιπι αγαὶ, αἰνί- 
ἀεπάο, 586 μογᾶθο; ἰιχη Καὶ πιδ- 
αἀϊπηηοβς νἱγ τη ῬΥο 50: ἀρίηδε 
Ὧ6 1105. φιυΐϊάδπη οἰαιΐηι 5:1} ] ιιθ, 
564 ΔΏΠο μοξὶ εἰ κατὰ χοίνικα. 

690. τούτου ς. ἀεπιᾶρορος, 
691. στομῳ. ἐπ᾽ ἔργῳ (ἴοτι. ἐπ᾽ 

ἔργου, σἵγιο ἐαμδα, πορέθ.. ατιθτα- 
δαπιοάϊη, ἀπὸ σκοποῦ αἸοίτιγ,) 
γελώνταβ. καὶ στομφάώσαι τὸ 

μῦϑον ἀκούσῃς, 
ἃ. Αγ δῖ. 

σὺ γὰρ οὖν νῦν μοι νικᾷν 
πολλῷ δεδόκησαι" 

ἀλαξονεύεσθαι. σύνϑετος δὲ ἡ 1ἐ- 
ξις ἀπὸ τοῦ στόματος καὶ τῆς ὕμ- 
φακος. (2 νῖαδ Ιοχῖοα ἢ. ν.) 8. 

694, κωλ. γάλα. περιφραστι- 
κῶς τὸν δικαστικὸν μισϑόν. παρ 
ὑπόνοιαν δὲ. δέον εἰπεῖν ξώου τι- 
νός. 8. αϊοϊιγῃ5 νἱἀοθδίυσ ἐϑέλω 
παρέχειν ὅ τι βούλει σοὶ, καὶ ὁρ- 
νίϑων γάλα, αἰ ἴῃ Αν. 1672. ὄρνί- 
ὅν παρέξω σοι γάλα. Ξοὰ πῆς παρ᾽ 
ὑπόνοιαν αἰοῖς ἐϑέλω παρέχειν ὅ τι 
βούλει σοι πλὴν κωλακρέτου γάλα, 
Αἰϊπ Θ᾽ 5 Ἰδηΐαπι δα 1]τ4 Ῥτονοτ- 
Ὀίιηι. --τ 6. 

695. πρὶν ἂν ἀμφ. κατὸὼ τὸ 
μηδὲ δίπην δικάσῃς, πρὶν 
ἂν ἀμφοῖν μῦϑον ἀκούσῃς. 
(γούβιβ ΡΥΟνΘΥΡ 8115, (6 4πῸὸ νἱᾶθ 
ΒΥ, εἰ ϑομᾶξου, δά Ῥβεπαορποογ- 
ἸΙά6πὶ Ὁ. 159. Ἐγαβηνὶ δάδρὶ Νὸ ἀθ 
ἀμὲ6 ργοπιιτοίος Ἰαιιθανὶξ Βαγη68. 
δα Βπχρ. Ογο]. 180. σοηξοχιης 
Θἐἴϑη Ἐπισῖρ. Αὐ ἄγοι. 992,, Ηογδοὶ. 
179. οὐ ἸΏΡΥΪΠ)ῖ5 Ποο, αιιοα εογαξ 
πὰ } 6] σα πο ἱρβογι Ηο] αβία- 
ΤᾺ) 414165 βιιηΐ 1 5θη 685, 811- 
οἴογα 1) θηιοβίμ. οταῖ. οοηΐγζγα Τὶ- 
ἡποογαΐθηε; ἀκροάσομαι τοῦ τε κα- 
τηγύρου καὶ τοῦ ἀπολογουμένου 
ὁμοίως ἀμφοῖν.) --- τοὺς σκέμ- 
πωναὰς δὲ (Ξῖς ρΡΙ]οΥαι6 ΠΡ σὶ, ςθά 
σκίπωνας Β ῬαγῖβΒ. εἴ Βιαν,, σκή- 
πώωνας ϑιυϊά. ν. σκήπων.) τὰς βα- 
κτηρίας. ἀτεν ἣς δὲ μανικὸς, διὰ 
τὸ ἀεὶ ἀτενὲς βλέπειν τους μανίᾳ 
κατεχομένουρ. --- 

͵ 
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ὥστ᾽ ἤδη τὴν ὀργὴν χαλάσας τοὺς σκίπωνας κατα- 
Σ βάλλω. 

ἀλλ᾽, ὦ τῆς ἡλικίας ἡμῖν τῆς αὐτῆς ξυνϑιασῶτα, 
πιθοῦ, πιϑοῦ λόγοισι, μηδ᾽ ἄφρων γένη, Ι. τ. στ. 

700 μηδ᾽ ἀτενὴς ἄγαν ἀτεράμων τ᾽ ἀνήρ. ἅὯο. 
εἴθ᾽ ὦφελέν μοι κηδεμον ἢ ξυγγενὴς ὙΠῸ: 
εἶναί τις, ὅστις τοιαῦτ᾽ ἐνουϑέτει. α5., '. ἢ. οἵ 1. ἃ, Ὀγ. 

5 σοὶ δὲ νῦν τις ϑεῶν παρὼν ἐμφανής 45... οτ. οἱ ἀπ|. 
ξυλλαμβάνει τοῦ πράγματος, καὶ δῆλός ἐστιν εὖ 

ποιῶν" 1 1- 

705ἋὉἭΟἩ σὺ δὲ παρὼν δέχου. ἄπ. 
ΒΖ. καὶ μὴν ϑρέψω γ᾽ αὐτὸν, παρέχων ἃ. ἃ. 

ὅσα πρεσβύτῃ ξύμφορα, χόνδρον 
λείχειν, χλαῖναν μαλακὴν, σισύραν, 
πόρνην, ἥτις τὸ πέος τρίψει 

Τ10 καὶ τὴν ὀσφῦν. τὸ 
ἀλλ ὅτι σιγᾷ κοὐδὲν γρύζξει, 82 ἃ. 
τοῦτ᾽ οὐ δύναταί μὲ προσέσϑαι. ἃ. ῬΆΓ. 

ΧΟ. νενουϑέτηκεν αὑτὸν ἐς τὰ πράγματα. ἄντ. 
οἷς γ᾽ ἐπεμαίνετ᾽ " ἔγνωκε γὰρ ἀρτίως, 

τ00. ἀτεράμων. οἱονεὶ μὴ τε- 
ρώμων, ἀλλὰ σπληρός. ἔνϑεν δὲ 
(ἐνθένδε) καὶ ἀτέραμνα ὄσπριά 
φαμεν τὰ μὴ ἑψόμενα διὰ σκλη- 
ρύτητα᾿ παρὰ τὸ τέρεν [κατὰ ὃ ἐ- 
κρυ χέουσα. ἱπθρτιιμα πΘϑοῖο 

οὐ]ὰς5 δα αἰ απιρηΐιη.} καὶ Πλάτων 
(14. ΒΆΒΏΚΘη. δὰ Τμι. ρΡ. 156. 
ιἰπά.) πέχρηται͵ τῇ λὲέξ ξει γ) κερασ- 
βόλους καὶ ἀτεράμνους λέγων τοὺς 

σκληροὺς διὰ τούτων" μή τις γ ἐ- 
νηται τῶν πολιτῶν κερασ- 
βόλος ῇ ἀτέραμνος. φασὶ 
γὰρ τὰ κατὰ τῶν κεράτων βληϑὲέν- 
τὰ σπέρματα ἀτέραμνα γίνεσϑαι. 
(πιο κπερασβόλος εβδὲ ὁ βάλλων κέ- 
ρας; φιῖ φογτι 7ἐτγῖε, αυοὰ ΘεΥ- 
τϑη] αἀϊοιηΐ 520 5518» βίσαξ χερασ- 
φόρος εδὲ ὃ φέρων κέρας.) 

τοί. ἴτὰ Μ|8. ϑϑια]ουὶ ἃρ. Βοι- 
βἰρίαθη. ΟοπἼθοῖ, ἴπὰ Αὐἱϑὲ. Ρ. 194, 
γψαϊσο ποῖ Ἰοσίταν ἐστὶν, ΟΥ̓ 5511ΠῈ 
Πα ἃ ΠΙΡΥΑΥΙ5. 6Χ ἱπαιιδίγία,, 410 
τιθῖσα δὶ ἱποοσηϊία δα βϑηαυο 5 
γονοοαύθηΐῖ; 48 46 οδιιβα οἰϊαπι 

σὺ δ᾽ αὖ Ξοτίρδεγαπε ρτὸ σὺ δὲ, 
«ιοά μαρθηΐ πιθὶϊουθβ ΠΡΥῚ, τξ 
πιοηϊῖξ Α. Μοπθκα Οὐχ. οὐἱΐ. ἴπ 
Οοπϊσογιηι ἔγασηι. Ρ. 58- 

707. χγόνδρον λείχειν, αἷϊ- 
οαπι ἰϊιρεπάαπι. ταῖγθ Ν ο85.: ϑεάχά- 
τπθλἑ ξωπι σοϑαοῖ. 

τ08. σισύραν. σισύρα καλεῖται 
παρὰ μέν τισιν ἡ βαπτή. (βαϊτα.) 
ἔστι δὲ περιβόλαιον ἐκ δερμάτων 
συνεῤῥαμμένων προβάτων, ἔχον- 
των τὰ ἔρια. οἱ δὲ ἀκριβέστεροί 
φασι χλαῖναν παλαιὰν εἰναι ἁπλοΐ- 
δα. τὴν αὐτὴν͵ δὲ καὶ σεσύραν κα- 
λοῦσι καὶ σισύρναν. 8. οἵ. ΝΡ. 
10. οἴο. 

712. 1Ἰὰ ποτὲ ροΐθϑέ πεϊλιὶ ρίασοτε. 
Βε. Αδ]ίδη. ἀρ. ΕἸ. αχ.: ὁ δὲ οὐ 
προσεῖτο τὴν δόσιν. 

718. ὁ Χορὸς ἀναδέχεται τὸ 
πρόσωπον τοῦ Φιλοκλέωνος. μετέ- 

γνω, φησὶν, ἐπὶ τοῖς πεπραγμένοις 
πάλαι αὐτῷ. ὃ. 

τι4. ἸΠγαυῖϊ, 11 4θπι 5 ΘΠ ΔΥ 11, 

δαπιάαθ ρδϑϑίπαμιπι, ἔβθχιοϑηΐθϑ : 

: 

Ἷ 
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71ὅ 

105 

λογίξεταί τ᾽ ἐκεῖνα πάνϑ᾽ ἁμαρτίας, 
« - - 3 2 ᾽, 
ἃ σοῦ κελευοντος οὐχ ἐπείθετο" 

δ νῦὖν δ᾽ ἴσως τοῖσι σοῖς λόγοις πείϑεταις 
καὶ σωφρονεῖ μέντοι μεϑιστὰς ἐς τὸ λοιπὸν τὸν 

Ἐ πειϑόμενός τέ δοι. 
ἰώ μοί μοι! 720 ΦΙ. 

ΒΩ. οὗτος. τί μοι βοᾷς; 
ΦΙ. μή μοι τούτων μηδὲν ὑπισχνοῦ᾽" 

τρύπον, 

ἃ5.7) Δηΐ.6ἰ1. 4. ὈΓ. 

ἃ. ἃ. 

κείνων ἔραμαι, κεῖϑι γενοίμαν, 
ἵν’ ὁ χήρυξ φησί" .,Τίς ἀψήφιστος ; ἀνιστάσϑω. “ 

κἀπισταίην ἐπὶ τοῖς κημοῖς 
ψηφιζομένων ὁ τελευταῖος. 128 

δι νεῦς 

ΠΈΔΟ ἰ 

σπεῦδ᾽, ὦ ψυχή! ποῦ μοι ψυχή: 

οἷα, νεὶ οἷς, ποτ᾽ (Βν. τότ᾽, Β 
Ῥαγυὶβ. οἷός τ) ἐπεμ." ἔγνωκε γὸρ 
ἄἀρτ. ὅτι. ἴῃ Ῥιᾶν. ποῖ Ἰθρίιασ ὅτι, 
π Α Ῥατυῖβ, ᾿ἴπθα τὰἷπῖο 5 ἀιιοΐα 
βισηϊποαίαν, ἀε] θη ἀδ 6556 νοοιι- 
141η. Β. Ῥατίβίθηβίβ ᾿θοϊϊομ θη τὲ 
ἵπ γὲ ταϊίανίμαιιβ, ααοά ἀριηι 
δϑηϊθηΐ8θ εἴ 5θ6ρ6 Ρουιῃιιΐαϊι πὶ 
1116 ρδυισιΐα 1 ΠΡ γῖ5. --- ἔγν ὦ- 
κε, τὰ πράγματα, Ἰυτε]]εχὶξ, αὐδηα 
ἴπβθῃϑ εβϑϑϑηΐ 1118, 41τ1ι846 σοπγηλῖ- 
5811. 

717. ἀςοϊρίθα τιπι ἴσως 60 56Π5811, 
4ὸ ἴῃ τὰ χηϊηΐπηθ αἀπρ1α δἷξ ἴπ- 
ΟΟΥΐΑ ΠΒΙΥρΑΥΙ δοΐϊθῖ, αι:6Π1 ἰἰϑι1Π 
ΘΧρΙΐσαῦθ βἰμπάιιϊ 1 διιποίϑιϊβ δὰ 
ΡΙιΐ. 148. --- οσρίογαμη αν... αἱ 
ὯΟ05,) Ηἰβδὶ “ιοα 15. 4076 ΠΠΡΘΥ 
Βαρεοὶ λόγοισι. νευϑβι Ποαίοσοθ ΟΧ 
ἰὐῖνίο: νῦν οὖν ἴσως τοῖς σοῖς λό- 
γοισι πείϑεται. 

719. πείϑεται, πειϑόμενος. 
ΟΥ̓ΑΙο ταὐτολύγος, αἴτια οὰνα οτο- 
85 11511}Π|] 6556 Αὐβίορ "Δ ηΕη). αἷς- 
δοία βιαηΐξ νευρὰ πειϑύμενός τέ 
σοι: νΘΥιλ αι] σοΥρβουῖτ (ὐοηλῖ- 
Οιι5, πΠοη 1ἴᾳ ἴδοι]θ αἰνίμθς. δαιά 
ἰπδρίαπι ἔογει, 1ἀθπιηι6. εἰπῖ]8 
ν]ραΐῖαθ βοσίρίισαθ, παρϑέμενος 
τὸ σὸν, 6 οἷδὲ αἀνοσαῖο, ἴθ Ξιιῆλῖο 
Οπϊΐοτθ οὔ ο. παρτειϑέναι αν. 

ΤΠ Ἰοιηδτιπι Ἰερίτιγ, πθα ἀδβιιηὶ 11 
ἢτι5. ἀροοορεβ Θχβηρ]α. 

ἈΑΒΙΒΤΟΡΗΛΝΕΒ []-᾿ 

721. μή μοι τούτων. ἐξ ᾿[π- 
πολύτου Εὐριπίδου. 5. Βτ. δὰ 5εᾳα, 
γΘΥΒιιηι Σ 2 ΕΧ ΕἸΟΤΊρΡΊ15 ΗΙρροϊγίο 
ῬΥΙΟΥΘ 56ῖὶὶ Ψεϊαΐο. νά Ψ 8] οἷς. δὰ 
ΗΊΡΡοΙ]. 230.“ «υῖριι5 ἃϑβθῃιοῦ, 
ὭδΟ 1Ὲ νΕΥΡΪδ μή μοι τούτων μη- 
δὲν ὑπισχνοῦ αυϊασύαπι, ᾿πνθηΐο, 
αυοα βαρίαὶ ἱγαροεαϊ8)}, ΟΠ 51-- 
1116. 1] οσιιπι κείνων ἔραμαι εἴς. 
Ἰοβαμίαν ΗἸΡΡΟΙ, 187. 564{., 696, 
5644. δὲ 84|101, ΑἸσοβε, 840., επ- 
ποΐϑηΐθ ΒουρΊοτο: κείνων ἔραμαι, 
Κεῖν᾽ ἐπιϑυμῶ δώματα ναίειν. 

722. κεῖϑι. ἐν τοῖς δικαστη- 
ρίοις. 8. 

723. τυϑῖυγὶ σθηιβ, «ιοα πϑυγ- 
Ρᾶνῦ ϑοόορῆοο]θς Ο θα, 60], 901. εἰ 
Επγῖρῖ 485. Απάγοηι. 898., αθ] «ιι]- 
ἀδπὶ οἰϊδηὶ Πυρουσαϊδι θοΐίοιις 6- 
ἸΠ5Π10 1 νϑύϑιιβ ἰθρίαυ., αιια] 6 πὶ 
ΗἸρρο]. 146. γοβεϊτιῖ ΨΆ]ΟΚ. π14]6 
Υθοθητίουο5 διιοίουο ΕἸ. ΟΠ χ.: 

ἵν᾽ ὁ κήρυξ φησί" τίς ἀψήφι- 
στος ἀνιστάσϑω. 

5.: (ἐπὶ τοῖς κημοῖς.) ἔνϑα 
ἐν ταῖς δημοσίαις δίκαις εἰς ταὐτὸ 
συναγόμενδι οἱ δικασταὶ, τοῦ κή- 
ρνκος τὴν κληρωτίδα, ἤἦτοι τὸν 
κάδον, προσφέροντος, ἔβαλον τὰς 
ψήφους. ἔνιοι δὲ ὑπὸ φιληδίας 
κατεῖχον αὐτάς. ἄλλως. (τίς ἀψή- 
φιόστος:) ἐνίοτε μὲν, φησὶν, ἔφε- 
ρον στάμνον, παὶ ἐνέβαλον καϑή- 

Ν 
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΄ φ πε 
παρὲες, ὦ ὄκιερὰ! μὰ τὸν Ἡρακλέα, 
μὴ νῦν ἔτ᾽ ἐγὼ ᾽ν τοῖσι δικασταῖς 
κλέπτοντα Κλέωνα λάβοιμι. 

780 Β΄. ἴϑ᾽, ὦ πάτερ, πρὸς τῶν ϑεῶν ἐμοὶ πιϑοῦ. 
ἃ. Ῥὰτ, 

ἌΞΕΙ: 
ΦΙ. τί πείϑομαί δου; λέγ᾽ ὅ τι βούλει πλὴν ἕνός. 
ΒΩ. ποίου: φέρ᾽ ἴδω. 
ΦΙ. τοῦ μὴ δικάξειν" τοῦτο δὲ 

“Ἵιδης διακρινεῖ πρότερον ἢ ̓ γὼ πείδομαι. 
ΒΖΩ͂. σὺ δ᾽ οὔν, ἐπειδὴ τοῦτο κεχάρηκας ποιῶν, 

738 ἐκεῖσε μὲν μηκέτι βάδιξζ᾽, ἀλλ᾽ ἐνθάδε 

αὐτοῦ μένων δίκαξε τοῖσιν οἰκέταις. 
ΦΙ. περὶ τοῦ; τί ληρεῖς; 

ΒΖ. ταῦϑ'᾽, ἅπερ ἐκεῖ πράττεται. 
Ο’ δὴ ; 3 ’ ς ᾿ ἤ 

ὃτι τὴν ϑυραν ἀνέῳξεν ἡ σηκὶς λάϑρα, 

ταύτης ἐπιβολὴν ψηφιεῖ μίαν μόνην. 
740 πάντως γε κἀκεῖ ταῦτ᾽ ἔδρας ἑκάστοτε. 

καὶ ταῦτα μέν νυν εὐλόγως, ἣν ἐξέχῃ 
“ 3 » ς [4 Ἁ [χ 

εἴλη κατ ὀρῦρον, ἡλιάσει πρὸς ἥλιον" 

μενοι οἱ δικασταὶ τὰς ψήφους, ἐ- 
ψίοτε δὲ καὶ αὐτοὶ ἐγειρόμενοι ἐξ 
βαλλον. τοῦτο οὖν λέγει, ὁ μὴ 
ἐψηφοφορηκὼς ἐγερϑεὶς βαλλέτω. 

727. πάρες, ὦ 6. παρὰ τὰ ἐκ 
Βελλεροφόντου. παίζει ταῦτα " π ὧ9- 
δ σκιερὰ φυλλὰς, ὑπερ- 
βῶ Κρηναῖα νἅπη. τὸν ὑπὲρ 
κεφαλῆς 4ὲ8 ἐφ᾽ ἐδέσϑαι 
σπεύδω, τίν᾽ ἔχει Στάσιν 
εὐοδίας. 8. οοηξογτὶ Βτ. πθθὲ 
αἀθ πὶ Επυιρί οἷ Ῥοιιρίιπι ΟἿ, 
πον. ἴῃ ϑιυϊάδηι 8, ρΡ, 165. -- 
πάρ δ, πιίέίθ πι6. ν0] Βυιυμηοϊῖο 
Ιηΐούργθίθ: δι πιθ ἐγατιδὶγθ (88 
7παϊοῖιη1). σπεερὰν, πιδίϊαπι, 
ἈΡΡΘΙΙδὲ πηθηΐθηὶ 51|18Π}Ὶ ΡΥΘΡΊΘΥ 

ἀΟΙογθιη, απθηὶ σοποθρὶς 6Χ 60, 
αυοα ν]οῖτ5 δὲ ἃ ΠΙΪο. 

728. ἀπειλεῖ καταδικάσειν τὸν 
Κλέωνα, εἰ λάβοι αὐτὸν ἐγκαλού- 
μενον κλοπῆς. --ὀ 8. ἐν τοῖσι 
δικ,ι. ἸΠΘΥ Ἰπ6 1065, 1ἢ )πα τοῖο. 

781. Ἰηνεγζή., Ὑἱτο0. πὶ 18]]ου, 
ΟἝ]δπιὶ: τί σοι πείϑομαι; δοτὶθ 
Ὠ1811 πονδηάιπι θϑὲ, βθα ρμοβίϊαμη 
ΟΧΙΒ ΠΡ ἾΠλῖι5. ὈΥΘΘΘΘη5. 410 ΙσΘοῸ 
Σαϊασιιαι Ἔχρθοῖθβ : αιιοα οἴη ΑΙ 1Ρὶ 

πὶ, τῆπι δΡ, Επγρ. 68. 860.9 
867. (888.}, 01 νὰ. Ε]Π15]., ἘΠ δοῖ, 
992. εἴο. Τ᾿ γθηῖιι5 ΡΒ ΟΥπι, 9, 4, 
7. φωίά αροἢ Ῥύήὸ φψωΐά ἀαραπε9 τϊ 
ΠΥ Ἠοορένεοθι, δα ψ ρον. ἘΠ 
ϑ. ΕΠ ἀπποῖ. 99, 
788. ἐν Κρήσσαις Εὐριπίδου ἢ 

᾿Δτρεὺς πρὸς τὴν ᾿Δερόπην κρινεῖ 
(κρίνει) ταῦτα. 8. 

198. σηπίδα τὴν κατ᾽ οἶκον 
διάκονον, ἣν (διάκονον ἢ) ϑερά- 
παιναν λέγουσι. -- 5. 

739. ταύτης τῆς δίκης μίαν 
μόνην δραχμὴν ἐπιβολὴν ψη- 
φιεῖ. ἐπιβολὴν δὲ ἐπιτίμιον ξη- 
μίαν, παρὰ τὸ ἐπιβάλλειν. ἄλλως. 
ἣν. δ ἄρχοντες, ζημίαν ὁρίξουσι 
τοῖς ἁλοῦσιν ἐξημαρτηκέναι, περὶ 
ὀρφανοὺς ἐπιτρύποις, ἢ καὶ ἄλλοις 
τισὶ τῶν τὰ δημόσια μὴ καλῶς 
διοικησάντων, ἢ τοῖς κατέχουσι τὰ 
ἀλλότρια καὶ μὴ εἰς ἐμφανὲς καϑε- 
στάσιν, ἐπιβολὴ καλεῖται, καὶ τὸ 
ῥῆμα ἐπιβάλλειν. 5. ψηφιεεῖ. κα- 
ταδικάσεις. 6]. Ν]οΙ. 

“74:1: ταῦτα, κατὰ ταῦτα, 5ἴο. 

ἐκεῖ, ἴῃ Ἰμαϊοῖο. 
742. εἴλη ἡ τοῦ ἡλίου αὐγὴ, 
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ἐὼν δὲ νίφῃ, πρὸς τὸ πῦρ καϑήμενος,. 

ὕοντος, εἴσει' κἂν ἔγρῃ μεσημβρινὸς, 

745 
ΦΙ. τουτί μ' ἀρέσκει. 
ΒΖ. 

οὐδείς σ᾽ ἀποκλείσει ϑεσμοϑέτης τῇ κιγκλίδι, 

πρὸς δὲ τούτοις γ᾽ ἣν δίκην 
λέγῃ μακράν τις, οὐχὶ πεινῶν ἀναμενεῖς, 
δάκνων σεαυτὸν καὶ τὸν ἀπολογούμενον. 

ΦΙ. πῶς οὖν διαγιγνώσκειν καλῶς δυνήσομαι, 
ὥσπερ πρότερον, τὰ πραγματ᾽ ἔτι 

΄ 

ασῶώμενος; 

Β4. πολλῷ γ᾽ ἄμεινον" καὶ λέγεται γὰρ τουτογὶ, 
ὡς οἵ δικασταὶ ψευδομένων τῶν μαρτύρων 
μόλις τὸ πρᾶγμ᾽ ἔγνωσαν ἀναμασώμενοι. 

δασέως, ληφϑέντος δὲ διὰ τοῦ ἐ 
(Ξε δ]ῖο 56.15.1}; ψιλῶς. -- διρά- 
σεις» φησὶ, πρὸς τὸν ἥλιον καϑη- 
μενος. ἔπαιξε δὲ παρὰ τὴν Ἢ λι- 
αίαν, τὸ μέγιστον δικαστήριον, ὃ 
ταύτης͵ τῆς ὀνομασίας ἔτυχε διὰ 
τὸ ἐν ὑπαίϑρῳ αὐτὸ ἀναπεπταμέ- 
νον βάλλεσϑαι τῷ ἡλίῳ. 8. Ἰσοιι5 
Ἔχ δηιθίβια οἰ αἰ Ποαϊίοπα ν Υθὶ 
ἡλιάξεσϑαι, αρτίοαχὲ οἵ ἡμάίοεπι 
6556 ἱπ Ποίίαεα. ---- δα ρΡ]θη]ογθηι 
ΘΟΥΙΙΠῚ, 4188 5θαιπηΐαγ, μη 16}}1- 
δοιλαιη Ἰοσεηάιι5 ΡΟ] ΠΧ 8, 1938. 
8». 

γά4, ἴοτίαϑςϑθθ βουἱθοπάιϊμη δϑὲ 
χύοντος, καὶ ὕοντος, 5Ἰφιιϊάδπι ἃ- 
πὰ οϑὲ ὩΪηβοΥΘ, ΑἸ πὰ Ῥίοτο, ΘῈΣ 
ὕοντος τοῦ ϑεοῦ, καὶ νίφοντος, 
γνώσῃ καθήμενος πρὸς τὸ πῦρ τὴν 
δίκην. (εἴσει, οορηοόοθδ, Ἰηαιῖ- 
γ65, πα] σα }}]5.., σθγπι, ἀμ νίσδε τς 
Κεππετι. οἵ, 749., 759.) κἂν ἔγρη. 
κἂν βραδέως ἀπὸ τῆς κλίνης ἀνά- 
στης, οὐδεὶς ἀποκλείσει σὲ τοῦ 
δικαστηρίου, ὡς βραδέως ἥκον- 
τα. 

745. ϑεσμ. ἐπειδὴ ϑεσμοϑέται 
καὶ δέκατος ὁ γραμματεὺς πληροῦσι 
τοὺς δικαστὰς τοὺς τῆς αὐτῆς φυ- 
λῆς ἕκαστος. ἀρχῆς δὲ ὄνομα, ὃν 
τοῖς ψηφίσμασιν ἐχειροτονοῦντο οἱ 
δικασταί. καὶ ἦρχον αὐτῶν οὕτως, 
ὡς καὶ δύνασθαι ἐκβαλεῖν καὶ μὴ 
ἐᾷν εἰσιέναι εἰς τὸ δικαστήριον. 
(δὶ δὰ μβούϑιη ποὴ νθηΐβδθηὶ: ν. 
659.. 860.) εἶχον δὲ καὶ ἑκάστη φυ- 
λὴ ἕνα ϑεσμοϑέτην καὶ γραμματέα 

εἰς τὸ τοὺς νόμους εἰσηγεῖσϑαι. 8. 
9 δύϑδηΐ Ατλθοῖβ 1η8σ᾽διγαίας αἰτεῖ 
Αγομποηΐθϑ. ΠΘΙΏΡΘ ΧῸΧ, ΘΙΌΠΟΙ, 
(ἴπιο ἀγοβομ [ἐπώνυμος 7) ΡοΪ6- 
ἸΏΘΥΟΠτι5 δὲ 6 {ποϑηηοι μϑίαθ, εἴα 
αἷσι: αια οὐγαπι Ἰθσιιηι δὲ 7π61- 
οἴογαι. ΠΒΑΡΟθαμ , «πὶ πάϊ]σ 65 6 
518. αιιϊίϑαιιθ ἔχθει. δου  ΘΡδη ηΥ, 
ϑ6Π0]. δα 10 ἀδοϊηλιῖη, Τα βουῖθα 
δι11. --- δὶς οιμδθ ρχαθίοσθ ἾΪπ- 
αἸο115. σθηξαμν ΓΑ] 115. δὲ ΡΒ] οἷβ 
ΡΥΑΘΘΥΘΗΣ, Τί, Ομτ. τῇ κιγκπκλίδι. 
οἵ, 194, 

748. δάκνων σεαυτόν. 1. 6. 
αὐτοδὰξ ὠργισμένος, ιτιΐ Ἰοφαΐδ 
Πγ5. 690. 86. Ἰηὔτα 1048, ὑπ᾿ ὁρ- 
γῆς τὴν χελύνην ἐσϑίων. Ῥγγίαριιβ 
οἰεβ. 1. οδχίγθηπια: χεῖλος ὀδοῦσι 
δακὼν, φιοὰ ξαοίιηι γα. (καὶ 
τὸν ἀπολ.) ἐπειδὴ ἐνίοτε ἀπὸ 
πείνης ὁ δικαστὴς τὸν λέγοντα κα- 
ταδικάξει. 

749. ᾿ι. 6. πῶς οὖν “δυνήσομαι 
ἔτι διαγιγν. τὰ πρ. ̓μασώμενος:;: ὍΝ 
ἐπειδὴ εἶπεν αὐτῷ ὁ Βδελ. δύνα- 
σϑαι δικώξζοντα ἐπὶ τῆς οἰκίας ἐ- 
σϑίειν (747.), φησί" πῶς δυνήσο- 
μαι ἐσθίων δοκιμάξειν τὰ λεγό- 
μενα; 8. διαγ. ἱ. 6. ἀναπρίνειν 
οἱ δοκιμάζειν. (οἵ. 744.γ} Τιαιϊηὶ 
ΡΥΟΡΥΙΘ οορβτίξίοπεϑ νοΟδηΐ σδ115835 

[ 1168». ει Δηποίαν ἐ δὰ Εν δ εν χὰ 
758. ἀν μ. ἀντὶ τοῦ διαλογιξό- 

μενοι. νοούμενον πρὸς τὸ χρειωῦδες 
ἐνταῦϑα παρέλαβεν ἐπὶ τοῦ ἐσϑί- 
οντος. ἄλλως. ἐκ μεταφορᾶς τῶν 
ἀναπεμπαζόντων τὴν τροφὴν ξώων 

ΝΟ 
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ΦΙ. ἀνά τοί με πείϑεις. ἀλλ᾿ ἐκεῖν οὔπω λέγεις, 
γδ5δ τὸν μισϑὸν ὁπόϑεν λήψομαι. 

ΒΖ. 

ΦΙ. 

παρ᾽ ἐμοῦ. 
καλῶς, 

ἴν ᾿ Ψι 119 ν 3 5, ῪΝ , 
ὁτιὴ κατ᾽ ἐμαυτὸν κοὐ μεϑ' ἑτέρου λήψομαι" 
αἴσχιστα γάρ τοί μ᾽ εἰργάσατο “υσίστρατος 
ὁ σκωπτόλης. δραχμὴν μετ᾽ ἐμοῦ πρώην λαβὼν 
Ἵ δ 2 Φ »"ὝἪ ΕῚ , 

ἑλθῶὼν διεκερματιξεν ἐν τοῖς ἰχϑυσι" 

760 κἄπειτ᾽ ἐπέϑηκε τρεῖς λοπίδας μοι κεστρέων" 
32 2 2 

κἀγὼ ᾽νέκαψ (ὀβολοὺς γὰρ φόμην λαβεῖν), 
κάτα βδελυχϑεὶς ὀσφρόμενος ἐξέπτυσα" 
κἀϑ΄ εἷλκον αὐτόν. 

3 κε ς ν » 3 

ΕΖ. ὁ δὲ τί πρὸς ταῦτ᾽ εἶφ᾽; 

ἀλεκτρυόνος μὴ ἔφασκε κοιλίαν ἔχειν" 
165 ἿἹαχὺ γοῦν καϑέψεις τἀργύριον,“ ἡ δ᾽ ὃς λέγων. 

καὶ αὖϑις ἀναμασωμένων τὸ ἀνα- 
μασώμενοι εἴρηκεν. 5. 5: 116 7 
ΑἸΟΙΓΙΣ χωπιείχιασε αἱ. οἴ σοΥηι. εἐ- 
ρα δ ὌΑ: ̓αἴλοτι. 

᾿7η5ά4ά, ἀνά τοί με πείϑεις. 
ἀναπείϑεις μὲ τοι ᾿ἱπ1651Ξ. 

756. ροβὲ δας νϑυϑβιιηῖ ἱπβούθη- 
ἄἀϊι5. Θ558 νἹήθιν 789. 

704. “Πυσίστρατος. σκωπτι- 
κός. καὶ ἐν ᾿ἡχαρνεῦσι (805.)" Ἵἡυ- 

σίστρατός ἐστιν ἐν ἀγορ ἃ 
Χολαργέων ΓΟνειδος. ἔστι ὃξ 
καὶ ἕτερος “υσίστρατος, παῖς ΠΊα- 
καρέως, σκωπτόμενος εἰς κιναιδίαν. 
ἄλλως. δύο γὰρ δικασταὶς ἐδίδοτο 
δραχμὴ μία, καὶ οὕτως ἐμερίξοντο 
πρὸς τρεὶς ἐβολούς. - ὃ, 46 1 γϑ8ι1- 

βἴγαϊΐο οἷ, δια 1259., 1265., Εἰαιι, 
1215. 

758. ὁ σπωπτόλης. 4Π|851 αἹ- 
ςα5 σκωπεικὸν ὀλούμενον. --- 1Ὶ, 
(με. 

759. ἐν τοῖς ἰχϑ. ἐν τοῖς ἴ- 
χϑυοπώλαις. ἀπὸ τῶν πωλουμένων 
τοὺς πωλοῦντας εἰπών. (οἵ. ἤδη. 
1007., ΡΙαι, 390.) λοπίδας δὲ ἃς 
ἡμεῖς ΚΈΡΙ ἊΝ καλοῦμεν. --- ὕϑδαι}), 
δὰ ὙΠΘοΟρηγαξεὶ οἶδΥ, περὶ ἀπο- 
φοίας Ρ. 192. Ἰεσεραῖ διεεχερματί- 
ξετ᾽ (πὶ ῬοΙχ 9, 89., ᾿πομδθηΐδ 
οἈὈχ.). ξογπιϑιι ἀοιήναπι δαδί γιέ 

ϑιῖάας (4 Βοηΐ]. οἰξαΐα5.}) ἱπ διε- 
κερμάτισε. Βγ. 

τοῦ. ἐπέϑηκε, ἄραϊξ ἴῃ πῖᾶ- 
πιι. 8.:; κεστρεὺς εἶδός ἔστιν ἐ- 
χϑύος, ὃ λεγόμενος κέφαλος, ὑπωρὶϊ 
Ἄεθρλαίμς ΕΛμ., ἀν ιοξκορ ἢ.) με- 
γαλην λεπίδα ὃ ἔχον καὶ παχεῖαν, ὡς 
ὑπόνοιαν αὐτὴν ἔχειν ΠΘΥΎΘΘΕΒΟ: 

ΤΟΙ. καγ ὡ ᾽νέκαψ. ἐνέκαψα, 
ἐνέ ἔθηκα τῷ στόματι, νομίζων εἶναι 
ἀργύριον. πολλοῖς γάρ ἐστιν. ἔϑος 
ἐν τῷ στύματι φυλάττειν τὸ ἀρ- 
γύριον. ὃ. 58:. εὲ Οοποίοη, 816. 
δόγετει Ἰπ5ειῖ Β6. 

7635. εἷλκον, ἴῃ 7115 Υδριι]. 

γδ4. ἐπεὶ πάντα πέττουσιν οἱ ἀ- 
λεχτρυόνες. ϑερμοτάτην κοιλίαν ἔ- 
χοντες. 8. ἀθ ριοόονθυθῖο σαῤῥίέ νοτι- 
6γ, 4φιιοὰ σοπιμθπηοτανῖν ΕἸ, ΟἾγ,, 
να. Εταβπι. Αἀδρ. 2, 10, 97. 

765. ταχὺ ---ἰ τά ργ..ν οἵεο ἐρτ- 
Ζμγ σοποοψθ δ λος ἀγϑοπέμπι, ταθ- 

γύριον, ἴγθς5 11105 Θβοῖος, θη ἀρ- 
γύριον, ΔΥΒ ΘΗ ἑιπι σΈ ΘΓ ι1Π1, 4ιιἃ πε 
Βγιιη ΚΠ. σομ]θοςιγαπι, ἔδηαι8ηι 
ἱπ Βᾶν. Ἰἴρτο σϑρογΐαπι, μοϑβιυῖ 
ΤΏνογη.. δαβιραϊδηΐθ ΘΕΤΕ νϑ- 
χα ποὺ Παια ἀιιθῖθ αἰχὶς 1116 
βοιττα: ἀενούαθθα ΡΒΙ] οἰ δον πὶ 
ἰγθ5 οροϊοβς, 4ιο ἀἴσαπι 5101 ἱπι- 

Παρ, - πα 
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ὁρᾷς, ὅσονπερ δῆτα τοῦτο χερδανεῖς. 
᾽ ’ [4 3 τ ΝΡ , οὐ πάνυ τι μιχρόν. ἀλλ ὅπερ μέλλεις ποίει. 

ἀνάμενε νῦν" ἐγὼ δὲ ταῦϑ'᾽ ἤξω φέρων. 
ὅρα τὸ χρῆμα, τὰ λόγι ὡς περαίνεται! 
ἠχηκόη γὰρ, ὡς ᾿ἀϑηναῖοί ποτε 
δικάσοιεν ἐπὶ ταῖς οἰκίαισι τὰς δίκας, 

κἀν τοῖς προϑύροις ἐνοιχοδομήσοι πᾶς ἀνὴρ 

αὑτῷ δικαστηρίδιον σμικρὸν πάνυ, 
ὥσπερ Ἑκάτειον, πανταχοῦ πρὸ τῶν ϑυρῶν. 

775 ΒΖ. ἰδού. τί ἔτ᾽ ἐρεῖς; ὡς ἅπαντ᾽ ἐγὼ φέρω, 

ὕσαπέρ γ᾽ ἔφασκον, κἄτυο πολλῷ πλείονα. 
ἀμὶς μὲν, ἣν οὐρητιάσῃς, αὑτηὶ 

Ρίμραῖ, αὐ φιλόδικος, Θο5: 16 ΟΡο- 
Ιοβ5 ρῖο βίοιηδομι δ] ουθ, 410 σ41- 
105 αι] μαοθος δϑαιίραγοι. οἷΐο 
Θιιπὶ Ρο0558 σοῃοοσιιθγθ, Π1}1] 1ρ51- 
ΠΥ ῬΥοραυὶ 60, χιοα πΘάιι6 ὩπΠΟ 
δΥρθηΐιπι ἰδέα ἀρραγεαῖ, ὨΘαιι8 
νΘυὶδΊ 1116 5᾽ἐ ν 6] ροβῖθα ὑθρουτιηὶ 
ἾΥῖ ἴμ ΘΧουθπιθηὶ 8 ΟΑἸ]11 5εηΐβ. 
δὰ Ἰσοιιιη Παθο σοι ΡΟΣ Ι Τα, -- ὃ.: 
ἡ ὁ ὃς λέγων. ἀντὶ τοῦ ἔφης 
καὶ «ἔστιν ἀπὸ τοῦ ἡμί. πέχρηται 
συνεχωξ᾽ αὐτῷ ὁ Πλάτων εἰς, 8. 
ἡ --- λέγων, ἵτπιθτ αἰία ἀμεεαε, 
ϑόρῇῃ. ΑἾδ8ο. 700. ὡς ἔφη λέγων. 
101 ΤΊ ΟΊ. τὸ ἔφη καὶ λέγων 
ἐκ παραλλήλου τινὲς οἴονται" τὸ 
δ᾽ οὐ τοιοῦτον, ἀλλ᾽ ὥσπερ φα- 
μὲν τοιαῦτα ἔφη δημηγο- 
ρῶν. οὕτω καὶ τοῦτο οὕτως" ἕ- 

φη καὶ οἱονεὶ ἀπεφήνατο, λέγων 
τὸν περὶ τοῦ Ἄἴΐαντος λόγον. ρΡ]τιγὰ 
ἴπ δῆς τϑη νἱὰθ ἂρ, οείθυοβς Γγα- 
διοὶ 1πῖουρρ. εἴ, 405 ἰδία πε, Υ1- 
δεγαπι 5, 7., ΕἸσοϊιθσιηι δα ΥΥ εἰ- 
ΤΟΈΤ , δὲ 47. εἰς, 

767. μέλλεις ποιεῖν. 

708. ταῦ ὃϑ᾽ ἥξω. πρὸς τὸ σχῆ- 
μα τοῦ διχαστηρίου ἐπιτηδεύει. 5. 
αιιᾶ8 διἱ ἠπιυϊοϊι αοεγα ν]ἀθητι 
ὀχογοθπάαπι, εἰ αἰΐϊα σα !ο} } οδιι- 
58. 7)6. 

769. ταῦτα πρὸς ἑαυτὸν, τοῦ 
υἱοῦ εἰσελϑόντος, οὐκ ἐπ᾽ ἀληϑείς ζ 
δὲ ταῦτά ψήησιν, ὅτι χρησμὸς ἐδό- 
θη; ἀλλὰ πρὸς τὸ φιλύδικον αὖὐ- 
τῶν παίζει. 5. παρφδεῖ ἱτάροε- 

ἄϊαβ, ἴπ φαΐρι5 οὐδοι]α Ἰδοίαυὶ 
5ο]θηΐ, 

772. ἴϊ6 Τῖπα. Ρ]ουίαιιθ Μ55. οἵ 
6464. ΡΥἸπιατῖδ ἐνοικοδομήσει, οἵϊπι 
Οραβ 5Ξῖΐ ορίαιϊνο ῬΥΟΡΊΕΟΥ͂ δηΐθοσ-- 

ἄδηβ δικάσοιεν. μᾶν, ΕὙδοΐπιιβ εἴ 
νιϊσο δά, ἀνοικοδομήσει. ἰ)ᾶννθε. 
Μίξο. οτίτ. ρι 104. Βτ, αἰϊΐψα ἀν- 
οιἰκοδομήσοι. 

773. 10] μικρόν, δικαστ, 4ποτ- 
14 Ῥτοάιιοΐα, (υἷα ὈΥΟΡΤΙΘ δεξὶ δὲ- 
καστηριΐδεον: να, Μαῖῃ, δῖ. δῖ. 
δ 5: 

γγχά, Ἑκάταρον. (ϑ8ῖς εἰἴδηι 
ΡΙουίψιιθ Αὐϑιορηδηῖβ οοσα, ΝΜΙ55 
οἱ ΟἸὨἹΠ65 646, ΡΥδΟΙεΥ Βταδόνδι 
χεοῖθ Βυ: 6] ]εῖπ δα βδε Ἑκά- 
τειον, τι εξ 3ρ. ϑιιϊάδιι, εἴ 1π 
«ἰθυβάαπλ ΘΧΘΠ Ὁ] θτι5 ΒΟΥ πη} 
ξιιῖσδα ἰδβίαϊυ ὅ0Π0].; ποὰ νο- 
Υἰὰβ Θεφθ οϑθῆβθο, εὐὶ ἀ6 βϑοοῖϊο 
Υ6] βίαια Ηροδίϑθ 8θυύπιο εϑβί. “ 
αἰϊα ἃ δηΐπι δαὶ τὰ Ἑκάταια, ὧδ 
«π]ρὰς5 δα Ῥ]ιε, 590., 592. ) ἱερὸν 
Ἑκάτης. ὡς τῶν ᾿ϑηναίων παν-- 
ταχοῦ ἱδρυμένων αὐτὴν οἰς ἔφοφον 
πάντων καὶ κουροτούφον. Ἑνέ- 
ταιον οὖν Ἑκάτης ἄγαλωα, τὸ Ἑ- 
κατήσιον λεγόμενον. τῇ προσῳδίᾳ 
Καλλὶ στρατος ὡς ἐπινίκιον" (2) 
ἕν τισι γὰρ εὕρηται Ἑκατεῖον. Ὁ 
κάτειον. ἰἸῃν ΘηοΥῖ  προθϑβὸ ὑβὶ (αἷ- 

ἸϊἸσίγαιϊιις Ἑκάτιον, 568 |1-Ο πιεῖτο 
γοίγαρ αι.) 85. 

111. ἀμ ίς. οὐρητρὶς , οὐρηρὴν 
ἀγγεῖον. οὐρητιάσῃς δὲ οὐφῆ- 
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Δ ΥΥΣ ὧν ᾿ ᾽ ἢ κ ϑρς ᾳ » ὌΝ 
παρὰ σοὶ κρεμησετ᾽ ἔγγυς ἐπὶ τοῦ παττάλου. 

δοφεῖν ἐὼν δέῃ τι 

. σοφόν γε τουτὶ καὶ γέροντι πρόσφορον 
ἐξεῦρες ἀτεχνῶς φάρμακον στραγγουρίας. 

. καὶ πῦρ γε τουτὶ, καὶ προσέστηκεν φακῆ, 

τοῦτ᾽ αὖ δεξιόν’ 

Ἐ χὰν γὰρ πυρέττω, τόν γε μισϑὸν λήψομαι. 
αὐτοῦ μένων γὰρ τὴν φακὴν ῥοφήσομαι. 
2 Ἁ , , Ἂν ΨΠΕΦ ᾿ 7 

ἀτὰρ τί τὸν ὄρνιν ὡς ἔμ᾽ ἐξηνέγκατε; 
ἵνα γ᾽, ἵν καϑεύδῃς ἀπολογουμένου τινὸς, 
ἄδων ἄνωϑεν ἐξεγείφῃ σ᾽ οὑτοσί. 
ἕν ἔτι ποϑῶ᾽ τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἀρέσκει μοι... 

τὸ τί; 

. ϑήρῶον εἴ πῶς ἐκκομίσαις τὸ τοῦ “ύκου. 
΄ ΓΑ ΠῚ 2 ν , -. 

700 Β22. πάρεστι τουτὶ, καὐτὸς ᾿ἄναξ οὑτοσί. 

ὦ δέσποϑ᾽ ἥρως, ὡς χαλεπὸς ἄρ᾽ ἡσϑ᾽ ἰδεῖν, 
2 Ὁ - ,ὔ ' Π 

οἱὸς περ ἡμῖν φαίνεται Κλεώνυμος ! 

ἐκάλουν. 

σαι βουλήσῃ, ἢ στραγγουρίας πε- 
ριπέσῃς νοσήματι. 

788. ἀθ ἴος νουξίσι]ο αυϊα π}]}ὶ 
νἰαἀογθίαγ, αἰχὶ αἱ 756, μῖο «αϊ- 
ὅθπὶ ποὸρ αρίτι πο ῦοα5. πα 1ο18-- 
118, 

785. ὡς ἀλεκτουόνα ἐξαγαγόντος 
τοῦ Βδελυκλέωνος. ὃ. 

189. ϑήρῳῷον. τὸ ἱερὸν τοῦ 
“ ΄ .- 5 ΄ νι 
ἥρωος Δύκου. (οἵ. 875.) πάλιν δὲ 
καὶ τοῦτο ὡς φιλόδικος. 8. εἰ 
ἕκκομ. εδὶ ππουΐοθ βρϑύϑηβ, 16 
ξὰιζιχι πὶ 6556, να. Ηθρτηι, δα Ὑὶ- 
86υ. ὅπη. ϑ08. δα γθΙη8. 

790. 8.: πινάκιον πομίξει, ἐν ᾧ 
γεγραμμένος ἦν ὁ «ὐκπος. 

191. χαλ. - - ἰδεῖν. ὡς δυσμόρ- 
φου γεγραμμένου τοῦ ἥρωος. ὃ. 
χαλεπὸς. ἐγἐδεὶς., ἴοράιϊι5, σΘΥηΙ. 
τριαγὶρ. ἦσϑα ὁγαβ οὲ αὐδμς 68 
ἀπο, οὐαὶ 16 νἹάρο, οἵ, δηπηοί, δα 
487., ϑορμῆ. Οφ. (ο]. 118. οἷο. 

70, οἷός περ. ἄῤῥυθμος καὶ 
μακρός. προείρηται γὰρ (ἂν, 1481.), 

2 - 9᾽ Ψ 3 ς.) 2 Α »“, Ἢ [2 

οὐκοῦν ἔχει γ᾽ οὐδ᾽ αὐτὸς, ἥρως ὧν, ὅπλα. 
εἰ ϑᾶττον ἐκαθϑίζου σὺ, ϑᾶττον ἂν δίκην 

’ Ὁ 4 2 } , 

κάλει νυν, ὡς καϑημαι ᾿γῶ παλαι. 

ὅτε φαῦλος ἦν τὴν ὄψιν καὶ κακο- 
σύνϑετος τὸ σῶμα ὃ Κλεώνυμος. 
τοῦτο ὁὲ εἶπε καϑὸ καὶ χαλεπὺς. 
ἣν δημαγωγός. δίψασπις δὲ ἦν. 8. 
νἱᾶ. 1πὰ8χ ν. ΟἸΘΟΙΥΠ115. 

798. ΒάθΙγοΙθο αἀἰσερϑῖ, ΤΥ ΟΠ 
Ἠργοδπα 51Π111611 ν]ἹΔΠΘΥῖ ΟἸΘΟΠΥΠΊΟ, 
αιιῖα πἰθσγαιιθ θϑϑθὺ 1πηιηϑ 15. βίας 
ἴμγϑα; 566 βϑύνιιβ 8Π8Ππ| Οδι58Π1 
ΒΙπλ1 Ππα] 15 αἴδεσε, «ια ΠθιΐθΥ 
Παροαὶ ἀὐπιᾶ: ΓςΎοιι5, αἰ οταΐ 
ξουθιϑῖ5 πογοβ, πο ΝΜαγιλιβ: Οἶθο- 
ΠΥ ΠΊ115,) 418 πη ΡΥΟΘ]115. ΡΥΔΘ {1- 
τηϊαϊταῖθ ασιᾶ ΔΡ)]θοθαῖ, }δὲ. 

γοά, εἰ ἐκα ὃ.» δὲ δοάθγες ἡμεῖθα. 
δίκην ἐκάλουν ἄν. τϑμηι οἴξας- 
δ6ηι.) ΝΕ] ροίλιι ραγέθο υσασδοπε: 
οοᾶθπι ἐπὶπὶ Ρτορθιποάπην, βθηξιι 
ἢ. 1. αἰοὶ νϊάδιιν καλεῖν δίκην εἱ 
εἰσάγειν δίκην : ο[. 796., 810., 812. 
817. οὐ Κῦρκιϊ Πρσπι ροῦπι. ἀκα 
Ἰοσρ. οἱ Ἰωάίοϊϊα στ. ρᾶ58. 663., 
67ὃ. 
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ΒΖ. φέρε νυν, τίν᾽ αὐτῷ πρῶτον εἰσαγάγω δίκην; 
τί τίς κακὸν δέδρακε τῶν ἐν τῇ οἰκίᾳ; --- 
ἡ Θρᾷττα προσκαύσασα πρώην τὴν χύτραν... 

ΦΙ. ἐπίσχες οὗτος. ὡς ὀλίγου μ᾽ ἀπώλεσας" 

800ι ἄνευ δρυφάκτου τὴν δίκην μέλλεις καλεῖν, 
͵, ὃ πρῶτον ἡμῖν τῶν ἱερῶν ἐφαίνετο. 
ΒΩ. μὰ τὸν “1 οὐ πάρεστιν" ἀλλ᾽ ἐγὼ δραμὼν 

αὐτὸς κομιοῦμαι τό γε παραυτίκ᾽ ἔνδοϑεν. 
τί ποτε τὸ χρῆμ᾽; ὡς δεινὸν ἡ φιλοχωρία! 

805 

ΒΖ. τί δ᾽ ἐστὶν ἐτεύν; 

ὙΘΌΡΗ 

Ξ.4. βάλλ᾽ ἐς Κόρακας ! τοιουτονὶ τρέφειν κύνα! 

οὐ γὰρ ὁ “άβης ἀρτίως 
Ἂκ ς ω ,“ ν ΡῚ ᾿ 6 ’ 

ὁ χυῶν παρᾷξας εἰς τὸν ἱπνὸν ἁρπάσας 

796. 5θ4ιι, μᾶθο βθοιιπὶ Βάου- 
Ο]6ο, 

797. τῇ οἰκίᾳ. οταβῖβ. 800}. 
ΤΎδοΒ. 88. κείνου βίον σώσαντος, 
ἢ οἰχόμεσϑ᾽ ἅμα; αιιοα ΘΧΕΠΙρ] πὶ 
ΒΌΡ ρα αν ΒΥ. 

798. Θρᾷττα. ὨΟΙΊΕΙ 5θΥναθ 8 
Ῥαίτί8. χύτραν, οἠΐανπ ρεἰεῖς νεὶ 
ἐδεμπείτιιεπιν 186 ΠΔΙ]1ΕΥ δαιι5511. 

799. ὀλίγου, ραοπηθ. αὐ ΝῸΡ, 
721. εἰς οἱ μικροῦ. Πρηχοκίῃ, 
ἀ6 ἴα]βα 16, μικροῦ μὲν ἀπέκτει- 
ναν. δηποίανε 6, 

,κδ00. δρύφαπτος τὸ παρατει- 
νόμενον, ὡς εἴρηται, ξύλον τοῖς 
δικασταῖς. ὃ. οἵ, 8573. 

801. τῶν ἱερῶν. ῬΒΙΊΟΟΙΘΟ 6Χ 
αἰηλῖα νΘμθαίομθ ΟΥἹ οἵ 7 α]οῖο- 
χὰμπὶ ἸοαυΥ (6 11115 γθιι5 αιιαϑὶ 
ΒΘΟΥΠΟΙ15 δὰϊ τα ϑ θυ 185, Μ6. Ρυ- 
τι 6 ὅ.: ἀπὸ τῶν ϑυόντων᾽ ἐκχεῖ- 
νοι γὰρ πρώτον τὸ ἧπαρ ἐπισπο- 
ποῦνται, εἶτα σπλῆνα καὶ τὰ λοι- 
πά. 

804, τί π. τὸ χρ.; τοϊγβϑηιβ, 
φαϊαά μος γϑὶ 6512 8.: τοῦτο ὁ νεα- 
νίσχος. φιλοχωρία δὲ ὡσεὶ ἔλεγε 
τὸ ἐπιχωριάζειν. δεινὸν, φησὶ. τὰ 
ἐπιχώρια φιλεῖν, ὅπου καὶ οὕτως 
(οὗτος) τὰ ἐν δικαστηρίῳ φιλεῖ 
πάντα. ἄμεο ἃ ἑεοπογὶς αϑδϑδμδϑοθγθ 
γπιέξαπι δχέ. τὸ δεινὸν, τιῦὸ 586ρ68 
ἀρ. ῬΥαρίοοβ, δαπλγαμ 18 δϑῖ, αἱ 
πιὰ ἀφο πεμέξατπ 65ὲ οχ Μαγοηθ. 
(σφοτρ. 2, 272.) --- ΕἸ. Οἰγ. αθο εὲ 

β' 1114 Οοπιίοιις νἱ ἀθίτσ παρῳδεῖν, 
Επτρ. ῬΒοεπ. 855. τί τὸ στέρε- 
σϑαι πατρίδος: ἦ κακὸν μέγα; ΠΟ. 
μέγιστον" ἔργῳ δ᾽ ἐστὶ μεῖξον ἢ 
λόγῳ. εϑὲ δπίηι νϑ]αΐ ραίτία ΡμΪ- 
ἸοοΙΘοΙΣ 7861 6111}, 

805. βάλλ᾽ ἐς Κόρακας. νἱάθ 
ΡῬ]ιε. 890. εἴοσ. 

806. οὐ γὰρ ὁ Δάβης ἀρ- 
τίως. ἔσωϑέν τις τούτων. τῷ δὲ 

κυνὶ ὄνομα Πάβης ἀπὸ τοῦ λαμ- 
βάνειν ϑηρία. τυρὸν δὲ ἥρπασεν 
οὗτος. ἀξιοῦσι δέ τινες ὡς παρὰ 
γράμμα κωμφῳδεῖσϑαι “άχητα τὸν 
στρατηγήσαντα περὶ Σικελίαν (808.) 
ἐπὶ ϑήρα. (αιιοὰ νοπαίϊϊοηὶ πηϑρ}5 
βιυἀμοτὶς 4αδτα 6110.) τυρὸν δὲ 
ἥρπασεν οὗτος ἐπὶ δωροδοκίᾳ. καὶ 
τὰ ἑξῆς ἐπὶ ταὐτὸν λέγεσϑαι τὴν 
ὑπόνοιαν. ὅτι δὲ νοσφιστὴς πΩ 
ὑπ᾽ ἄλλων κωμφδεῖται, προείρηται. 
(υἹά, 8ηηοΐ, 86 240.) -- ἐπνὸς δὲ 
ὁ φοῦρνος (ξαγη 115). κυρίως μὲν ἡ 
κάμινος ἢ ὁ φανός" καταχρηστι- 
κῶς δὲ ἡ ἐσχάρα. --- τϑοῖα Β6. τὸν 
ἱπνὸν ομϊίπαπι ἰηϊογρυθίαιν ἃ ρᾶτ- 
16, οὗ, δημοί, δα Ρ]ιεῖ, 811. 

807. ΒΥ. ἴπ ἀπποῖ, ἐξαρπάσας, 
ΕΤΩΙΕ], δὰ Αο}. 582, οα, [Ιὠνϑσῃ. 
ὑφαρπάσας, «ιῖα πυδαμδπι νῸΧ 
ἱπνὸς ργίογθ ἰΙοῆσα Ἰθρίτισ ἀρ. 
᾿ππο ὨΟϑίσαπι, Θαΐά δι ΠΊΔ] τι, 
φιοα 5ἰπα1]}1π|5 6δὲ βουϊρέιγαθ ΠΡ το- 
ταιη, ἀναρπάσας. 



200 ΡΙΣ ΟΦ ΕΝ ΟἿΣ 

τροφαλῖδα τυροῦ Σικελικὴν κατεδήδοχε; 
. τοῦτ᾽ ὧρα πρῶτον τἀδίκημα τῷ πατρὶ 
εἰσακτέον μοι᾿ συ δὲ κατηγόρει παρών. 

," 7 7 2! 3 2 ΒΓ 4 2 

μα 410 οὐκ ἔγωγ, ἄλλ ἅτερος φησὶν κύων 

κατηγορήσειν, ἤν τις εἰσάγῃ γραφήν. 

τουτὶ τί ἐστι; 

ἴθι νυν, ἄγ᾽ αὐτὼ δεῦρο. 
ταῦτα χρὴ ποιεῖν. 

χοιροχομεῖον “Ἑστίας. 
. εἶθ᾽ ἱεροσυλήσας φέρεις; 

οὔκ, ἀλλ᾽ ἵνα 
᾽ 

ἀφ᾽ Ἑστίας ἀρχόμενος ἐπιτοίψω τινά. 

808, τροφ. οἱ μὲν τὸν ἐπιμήκη 
τυρὸν. οἱ δὲ τροχὸν τυροῦ Σικε- 
λικοῦ. πολυϑρέμμων. δὲ ἡ Σικελία, 
διὸ τυρὸν πολὺν καὶ κάλλιστον ἔ- 
χει. 8. νὶά. ΘΟΠΠΘΙΑΘΥῚ 16χ. σΥ. ν. 
τροφαλίς. Βυ.: ΘΙΘᾺΪΝ οαβοὶ 1Δεὸ 
τθαῖο ἢ, 4πἴἰᾷ Ι8ομας πἷς 1π- 
ΜαΪΓΠΥ ,), 4π|1 Ῥγϑοΐθοζϊιις ο]αϑϑὶβ ἂἃ- 
ἀπθηϊθηβίασα. 1 8101] δηλ τ ΐξϑιιβ 
Σιιογαὶ ΟἸγπρ. 88, 2. 

810. εἰσα κτ. «οἴ. δηποί. δα 795, 

812. εἰσάγῃ γραφήν. 5ὲ φωίς, 
δἷϊ, δὲ αοξίοτιεπι. οταὶ ΟΥΠοΙπ 
ἀπθδινοι μϑιδυιιπη (564 δ᾽τουιηι 4τιο- 
4π6., ἱ ἀοοσοὶ νἱῦ δΥπι ἀ1{1551111115, 
ΚόρΚειβ, 1.1, δα 794. ρΡ. 662.) 
ἡπάϊοῖα, ΠΟΙ ΒΕ ΠΊΘΥΘ δὲ δοίϊομθηι 

ἀάγθ, ἱ. 6, εἰσάγειν τὰς δίκας. ΕἸ. 
Οἤν. 

814. χοιροκομεῖόν ἐστιν ἀγ- 
γεῖόν τι κανονωτὸν (ταννῶτον), ὅ 
που οἱ χοῖροι τρὲ φονται. Ἑστίας 
δὲ, ἐπεὶ ἐπὶ τῆς ἑστίας τρέ ἔφουσι 
χοίρους. εἰσφέρει δὲ τοῦτο ἀντὶ 
δρυφάχτου ἢ κιγαλίδος. ἐν τῇ Ἵυς 
σιστράτῃ (1079, ) κλοιὸν μᾶλλον ἢ 
πάσσαλον ἐμφαίνει, ὡς καὶ, τούτου 
ὁμοίως λεγομένου, ὅπου ὁ χοῖρος 
δέδεται. ἄλλως. ἕξεισιν ὁ ἕτερος 
τῶν οἰκετῶν, ἀντὶ δρυφάκτου χοι- 
ροκομεῖον ἔχων. -- 8. 

816. ἐν ταῖς σπονδαῖς ἀφ᾽ Ἑ- 

9 ᾽ γν ε] 2 , ς 2 δ - γ᾽ 

αλλ εἴσαγ᾽ ἄνυσας, ὡς ἐγὼ τιμᾷν βλεπῶ. 
᾿ 5 μ Ἁ ; 

Ἐ φέρε νυν ἐνέγκω τὰς σανίδας καὶ τὰς γραφάς. 
3, ν ᾽ -" -" 

οἴμοι, διατρίψεις, καπολεῖς τριψημερῶν " 

στίας ἄρχονται [-καὶ οὕτως ἐκ τῶν 
Θεῶν, -- ἔστι δὲ παροιμία ἀφ᾽ 
Ἑστίας ἄρχου. - κέχρηται δὲ 
τῇ παροιμίᾳ καὶ Πλάτων Εὐϑύ- 
φρφονι (2.γ: -- ἀτεχνῶς γὰρ 
ἀφ᾽ Ἑστίας δοκεῖ μοι ἄρ χε- 
σϑαι κακουργεῖν τὴν πόλιν, 
σὲ ἐπιχειρῶν ἀδικεῖν. 5. 101 
σαϊάαπι ἴῃ ΒΟ] 115: 2 ἀφ᾽ ἑστίας, 
ἤτοι ἀπὸ τῶν οἰκειοτάτων. 8. ἴα- 
Δ} 1ΑΥ]θτι5. ἸΠπΟΙροσΘ 86. αἱοῖτ, οἵ. 
γος 

817. ὡς -- βλέπω. 8Β6.: πιάπι 
65οὸ δαρρίϊοία βρεοῖο, Ἐ. 8. βίπαθο, 
δοάθηι πιοηθηΐα Αοἣ, 846, οὐδὲν 
βλέπουσιν ἄλλο πλὴν ψήφῳ δακεῖν. 

818. καὶ τὰς γρ. ΡεΥΡούατα ΒΕ. 
δϑθοιπάπηι 8.: δὲ δέγίος, τι 51- 
Β.ΙΠοδιῖοπΘ χειισ 48} ἸΘοἰταυ ΥῸΧ 
γραφή. οἴ. 812. 50 Υ1] 8} αἰιπι Ρτο- 
οὐ] ἀμ} ῖο εϑὶ τὰς σανίδας κατὰ 
τὰς γραφὰς, τα οία5., μας ρεγεϊ- 
γιοτιὲ ααἀ οαϊιδαδ 5611 ἐϊῖ65. 7 “1851 
ἀἸοὰ5. αἰδ Ῥηοξοοϑέαζοίνι. δαάταϊς 
νεῦρα κατὰ τὰς γρ.» ΠπΠ6 4ιι|5 σα- 
γίδας 1π16]}Πσαὺ 1185 ἴα θ 185... 1π 
φαΐθιι5 ΠΙΆΙΘΙΟΙ ΠΡ ΒΘ τατ. καὶ οἵ 
κατὰ 586 06 ρΡογπιριιΐαῖα πιο 58 ἀ6- 
ΡΥΘμθηαὶ πομπὰς Καὶ δὰ ἂν. 
118., ϑομδξου. Μ 6]δὲ. οὐἱξν Ρ. 119. 
811}1| 4116. 

819. ὁπιοαδις ἀπολεῖς, 1116. 
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890 

Β4. ἰδού. 
ΦΙ. χάλει νυν. 
ΒΖ. 

ΦΙ. 

ὁ πρῶτός ἐστιν; 

ἐγὼ δ᾽ ἀλοκίξειν ἐδεόμην τὸ χωρίον. 

ταῦτα δή. 
τίς οὑτοσὶ 

ΒΖ. ἐς Κόρακας, ὡς ἄχϑομαι, 
ὁτιὴ ̓ πελαϑόμην τοὺς καδίσκους ἐχφέρειν. 

ΦΙ. οὗτος σὺ, ποῖ ϑεῖς; 

ΒΖ. 

ΦΙ. 

825 
ΒΖ. 

ὅσων δεόμεϑα, πλήν 
ΦΙ. ἡδὶ δὲ δὴ τίς ἐστιν; 

ἐπὶ καδίσκους. 

μηδαμῶς" 

ἐγὼ γὰρ εἶχον τούσδε τοὺς ἀρυστίχους. 
κάλλιστα τοίνυν πάντα γὰρ πάρεστι νῷν, 

γε δὴ τῆς κλεψύδρας. 
οὐχὶ κλεψυδρα; 

ΒΖ. εὖ γ᾽ ἐκπορίξεις αὐτὰ κἀπιχωρίως. 
8890 

2 ᾽ ἐν ͵ - τ , 

ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα πῦρ τις ἐξενεγκάτω 
καὶ μυῤῥίνας καὶ τὸν λιβανωτὸν ἔνδοϑεν, 
ὕπως ἂν εὐξώμεσϑα ποῶτα τοῖς θεοῖς. 

ΧΟ . 

»»τριψημερεῖν Ηδογοῖ. οἱ στρα- 
τεύεσϑαι ΘΧροηΐ, οἱ παρέλκειν τὰς 
ὧρας, «υοά πῖο σοηῃγνθηῖ!. “Κ. ΕἾ. 
Ολγ. 

ὅζ0. πᾶπι χεῖλι δαὶ ογαὲὶ δωΐοασδ 
ἴοομπι ἈϊπῸ, ἴῃ τι βθάρο, 5οὶ- 
Ῥίοῃθ. 1 μδθοὸ νἱαθηΐοσ 1016]11- 
Θθηᾶα 6556, πθὸ αυϊάσιδη) πὶ 15 
ναθο αἰ ΠΟ] α.15. ποῖι5 ρμῖνίς 
ἐγμάΐει5 ἀρ. Οἷα. ἀ6 Ν. Ὁ. 2, 18. 
ΤΉΟΥΘ ππδῖἢ Θηηδἰϊ ΟΥ̓ ΠΊ 5.}1005 51108 
ἀπσεγα οὐρὶὶ 56 ποχ., οἵπὶ [4}}611849 
ὩΟῺ ϑάβίηξ, ἢ, 6. Ἰοῆρϑιη δὲ ᾿σθ- 
ν 6 πὶ ἘΠ} τὶ ̓ ϊπθαπι, αἀ6 χυΐθ5 δὰ 
167., ἀθβουθουα ἴῃ Ρυΐνθτθ 80 1- 
Ρίομθ, 4πιθπὴ βαβίαί, --- ἀλοκί- 
ζειν ἐδ... υἱὐ ἀποκρίνεσθαι δεῖται 
ἈΟἿ. 598. οἱο, 

821. ταῦτα δὴ, ἑμα στνϑτγο. 
829. τοὺς καδ., ὠγπα5 )μαϊ- 

οἰαΐες. 
825. ἀρύστιχος καὶ ἄρυσεις 

καὶ ἀρυστὴρ ἀγγεῖόν ἔστιν οἷον ὡ- 
ρύσασθαι, ποεύλη᾽, ἢ κύαϑος. εἶἷ- 

χαὶ μὴν ἡμεῖς ἐπὶ της σπονδαῖς καὶ ταῖς εὐχαῖς 
ἂν 1. 

χον δὲ, φησὶν, 
διαψήφισιν. -- 8. 

828, μήποτε τὸ αἰδοῖον αὐτῷ 
δείκνυσιν ὁ πρεσβύτης, ὅτι οὔρει 
ὡς ἡ Ἀλεψύδρα. ἀμὲὶς γὰρ αὐτῷ 
παράκειται. 8. 

829. ἐκπορ. ϑωρροτγὶβ. Βε, κἀ- 
πιχ. εἰ ρορμίαγιίογ. δ: οἷον σχῶ- 
πτικῶς καὶ φλυάρως. ἐπιχώριον γὰρ 
ἦν αὐτοῖς (ΑΒΘ μ θη δῖ θιι5) τὸ σκώ- 
πτειν καὶ παίξειν ἐκ πολλῆς εἰδήσε- 
ὡς τοῦ Ἑλληνισμοῦ. 8. 

891. μυῤῥίνας;, Υϑηιο5 ταΎ ΤΙ 
84 ΘοΥοη απ 48 πὶ ΑΥΘΙῚ ΑΡΟ] 5 
ἀγυιέως. ποι νἱάδίιν μπο Ρεσεῖς 
ὭΘΥΘ, 4αοα πιομαϊδ 85.: μυῤῥίναις 
γὰρ ἐστεφανοῦντο, οἵ ἄρχοντες. 

ΘΘ.. δὲς: ὡς ἐπὶ μεγίστου πρά- 
γματος τερατεύεται. οἱ γὰρ ἐπιχει- 
οοὔντες εἴς τι πρᾶγμα εἰώϑασι τοῖς 
ϑεοὶς εὐχὰς ποιεῖν καὶ Δ υσίας. 

833. ἀπε ρασβίτς ἐγ, 56 θα {1- 
θὺι5 αἀἰπηθιγς, οὖ 818. 

αὐτοὺς πρὸς τὴν 
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φήμην ἀγαϑὴν λέξομεν ὑμῖν, ἀν ὦ. 
225 ὅτι γενναίως ἐκ τοῦ πολέμου 

καὶ τοῦ νείκους ξυνέβητον. ἃ. ῬΆΓ. 
Β4. εὐφημία μὲν πρῶτα νῦν ὑπαρχέτω. ὑπ 
ΧΟ. ὦ Φοῖβ᾽ "ἄπολλον Πύϑι᾽. ἐπὶ ἀγαθῇ τύχῃ ΠΟΥ πος 

ἀνομοιύστ. 
ΠΣ ΑΘ. ΤΟΝ  ν ᾿ 

τὸ πρᾶγμ᾽, ὃ μηχανᾶται Δ. 
840 ἔξμωπροσϑεν οὗτος τῶν ϑυρῶν, ᾿ ὩΣ 

ἅπασιν ἡμῖν ἁρμόσαι, 
παυσαμένοισι τῶν πλάνων ὁ". ἃ. 
Ἰήϊε Παιάν ! ἜΠΟΣ 

ΒΩ͂. ὦ δέσποτ᾽ ἄναξ γεῖτον ᾿“γυιεῦ, τοὐμοῦ προϑύρου 
προπύλαιε, ἃ. Ατιϑὶ. 

845 δέξαι τελετὴν καινὴν, ὦναξ, ἣν τῷ πατρὶ καινοτο- 

μοῦμεν, 
παῦσόν τ᾽ αὐτοῦ τουτὶ τὸ λίαν στρυφνὸν καὶ πρί- 

γινον ἢϑος, 
ϑ ᾿ , , Α - “ , 

ἀντὶ σιραίου μέλιτος μικρὸν τῷ ϑυμιδίῳ παραμί- 

ἤδη δ᾽ εἶναι τοῖς ἀνθρώποις ἤπιον αὐτὸν, 
ξας" 

ἃ. ὑΓ: 
Α ΄ ῇ 8 ἢ - - - , 

τοὺς φευγοντας τ΄ ἐλεεῖν μᾶλλον τῶν γραψαμενῶν, 

884. φήμην ἀγ. σὐμευβόβεθο, 
ὥστε ταῦτα γενέσϑαι. ὃ Ξ 

841. ἁρμόσαι. ἴπ161], δός. ν]ά. 
ἮἌδη. 898. 

843. Βᾶν. παυσαμένοις.. 81} οοη4, 
ὡς παυσαμένοισι. ον ὡς ἐπὶ κα- 
κῶν λύσει τὸν παιᾶνα ὕμνον ἄδου- 
σι. ἵπιο ἱπνοσαῖιν Αροὶϊο παιὰν 
βῖνβ ἑατρὸς, αινὶ δὲ πιουθῖ5 πιθαθτὶ 
εἴ ΟἸληΪ8. ΘΘΠΘΙ5. ΠΙ8]8 ἈΝΘΥΓΘΥΘ 
ΟΥ̓ΘαΘΡΔΙΙΙΓ; ΚΡ πουλΐη8 οἱ ἀπο- 
τρόπαιος εἰ ἀλεξίκακος Δρρδ!]δίιν, 
ἢ. 6. ἀνθυσιηοιβ, οἵ, ὅορῃ. ΤΥὰ- 
οἰ. 190., Επχὶρ. ΑἸἹςο. 90. εἴς, 
Παιὰν οοτγορία αἰρμηίποηρο, πὲ 
Ἰάθηι ποηλθὰ 80. Επαρ. ΑἹο, 918.. 
Ἡρτο. ἔν, 738., γενναιοτέρων ἴη-- 
ἔγα 858... γεραιοὺς ἀρ. Τγτγίδοιιηι 
Εἴθο. 1, 20. οἵα. 

844, προπύλαιε ΒΘμῚ. Βυ. οἷς. 
' ΠΡ πρὸς πύλας. 8 δι: πα γυιεὺς 
ὁ πρὸ τῶν αὐλείων ϑυρν κινοξι- 
δὴς (κωνοειδὴς) κίων, ἱερὸς ᾿4πόλ- 

λωνος, καὶ αὐτὸς ϑεός. Φερεκρά- 
της Κραπατάλλοις" ὦ δέσποτ 

᾿γυιεῦ, ταῦτα συ (ἴοτι. ταὺυ- 
ταγὶ) μέμνησό μου. 

846. λίαν ρτίογο ὑγονὶ. ιὖ 586.- 
Ρίϊι5. 80. Βπτὶρτάθηι. βροπάοῖς ἔγε- 
«ιθη πη οσῖριιδ. Θχρυιὶ νίἠθεισ τὸ 
στρυφνὺν καὶ πρίνινον ἤϑος 51Π1- 
ΟΘΥΙΪΙ. ον, Ψ ΠΟΙ: στρυφνόν. 
στερεὸν, ἐσχυρὸν, αὐστηρὸν. ἐπε- 
στυμμένον, πυκνόν. 

847. μὴ σίραιον, αλλὰ μέλε πα- 
ραμίξας. σίρα ον δὲ τὸ ἑψημένον 
γλεῦκος, βραχὺ δ᾽ ἔχον παράπικρον, 
ὅτε καϑεψηϑῇ. 5. Ὁ ΘΙ ΣῊ 
Ρ- 719.: 5ἰγϑθϑιιηι; ει Ὁ αἰϊ Πε- 
Ῥ5Ε118, γιοδέγὶ 58 "8 ἀρρϑἠατιὲ ἐπτ 
ΓΟ ΧΣῚ γιοῖυ τπιαἐγαθ 9 Ορμδ Θδέν ἡπ|ὲ- 

5120 μδήμθ αὐ 3. ραγέαηι τμθπδγαξ 
ἀδοοοίο; φωοὰ μδὲ βαοεωπι οὐ τὲ 
γπϊαίαπι 65.) ἀοἴγιιοίιπι νοςσαπειεδ.ὁ 
Ηγ. 
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850 κἀπιδακρύειν ἀντιβολούντων, ἂν ἢ. 
καὶ παυσάμενον τῆς δυσκολίας 
ἀπὸ τῆς ὀργῆς ἃ. 
τὴν ἀκαλήφην ἀφελέσϑαι. ἃ, ρᾶν. 

ΧΟ. ξυνευχόμεσϑα σοι κἀπάδομεν 8.5 ἵν ἢ, οἱ. ἀπ. 
8δ5 ἐν νέαισιν ἀρχαῖς ἢ. 

ἕνεκά γε τῶν προλελεγμένων᾽ εὖνοι γὰρ ἐσμὲν ἐξ οὗ 
ΟΣ 

τὸν δῆμον ἠσϑόμεσθϑά σου φιλοῦντος Ἔ μογοΣ 
ὡς οὐδεὶς ἀνὴρ τῶν γενναιοτέρων. ἃ5.. (1. οἱ 1. ἢ. 

ΒΩ͂. εἴ τις ϑύρασιν ἡλιαστὴς, εἰσίτω, ἢ: Ὧν 
860ΛἪ ὡς, ἡνίκ᾽ ἂν λέγωσιν, οὐκ εἰσφρήσομεν. 

ΦΙ. τίς ἀρ ὁ φεύγων οὗτος; ὅσον ἁλώσεται! 
Ξ4. (ὡς κατήγορος.) ἀκούετ᾽ ἤδη τῆς γραφῆς. ἐγρά- 

ψατο 

κύων Κυδαϑηναιεὺς “άβητ᾽ Αἰξωνέα, 
τὸν τυρὸν ἀδικεῖν ὅτι μόνος κατήσϑιε 

8665 τὸν Σικελιχόν. τίμημα κλῳὸς σύκινος. 

853, τὴν ἀκ. τὴν λεγομένην 
μἈνίδην, ἣν προσφέροντες τῷ σώ- 
ματι πνηστιᾷν αὐτὸ ποιοῦμεν. ἄλ- 
λως. μεταφορικῶς τὸ τραχὺ καὶ 
δηκχτικὸν οἷο. 8. ἀχκαλήφη ε5ῖ μγ- 
εἰοα αἰοΐῖοα Τυῖπ., αἴθ στοδδὲ Νεδ- 
δοἰ, νὶὰρ ΒΙΠΘΥΡΘΟΚΙΪ ΕἸΟΥ͂. οἷδ58. 
Ρ- 299: 

855. τι τιονοὸ τπαριδέγαέεμ τοῦ εἶσ- 
ἄγειν τὰς δίκας, αιιοά ἔἕδοϊξ Βα6- 
Ἰγοῖϊθο, οἷν ϑῃποῖ, δὰ 793. 

8566. Ἰϊα μᾶν. Ὠἰηά. νι]ρο: ἐ- 
σμὲν, ἐξότου. 

858. τῶν γενν. 5ἷς Ἰά6ηι ΠΡΘΥ 
εὐ ΨΜιοιουδηι5 ἴῃ Αοἰϊδ Μοηδο, 
1. ὃ. Ῥ. 888. δὲ 5., ἢ. 6. 5010]118- 
βίϑθ νευθὶβ τῶν σπουδαίων. αιιοὰ 
ΑΠΠΡῚ Ἰοσίτην, τῶν νῦν γε σοῦ νεω- 
τέρων, νεοΥϑ᾽ Πσαΐου5 θϑὲ ἑαμβιάξον- 
τὸς οἴ οὔληΐηο ἱπδρέιι, οἰιπὶ Π8 60 
ΟῚ 5611 αἸσδητιγ, 568 Π]1Ο, αιιδπὶ 
νΘΥῸ ἰθγεϊθηι ᾿θοίϊΐοπθηι Θοχπη6- 
τποταὶ 8, συνετωτέρων, οα Ἰηϊογ- 
ΡΥΘίαἰϊο 6556 νἱαδίαν τοῦ γενναιο- 
τέρων. Τὐἰπα. τῶν γε νεωτέρων, 
410 Ρϑυ που αἴσα8 11πᾶ ἰῃ βομο- 
[5 τῶν ὁμηλίκων. 

859. τἴα Π)]1η4, βϑουπάμηι Ε]Π15], 

δα Επιγὶρ. Μοά. ρΡ. 157. Πρυὶ οου- 
βιιθίο δυύοτθ ἅϑύραισιν. 

860. ἔϑος γὰρ ἣν πρὸ μὲν τῆς 
καταστάσεως τῶν ῥητόρων κηρύτ 
τειν τοὺς δικαστάς" ὁπότε δὲ ἤρ- 
χοντο τῶν δικῶν, οὐκέτι εἴων εἴα- 
ἐἕναι τοὺς ὑστεροῦντας [δικαστάς]. 
ἁλώσεται δὲ καταδικασϑήσεται. 
8, ἐδ 110 πῖοῦϑ οἔ, 745. 

861. ὅσον ἀλ. ὡς μέλλων κα- 
ταδικασϑῆναι. 5]. ΨΜ]οίοτ, γοδθ5.: 
7 6 δοἱἐ δγ ἄγαπ ! 

868. --- ὡς ἐπὶ ἀνθρώπου ποιεῖ- 
ται τὴν κατηγορίαν. Αἰξ. ἀπὸ δή- 
μου τῆς Πανδιονίδος φυλῆς; ἢ 
τῆς Κεκροπίδος. 8. ἴπιο Ογάδιπε- 
Ὧϊ5 ἔπϊ δῆμος Ῥαμπαϊομίάος ἐτγί- 
Ριι5, Αθχοῆᾶ θοζορί οβ, εζ χιο- 
Ὠλ ΕἸ. ΟἸΥ. --τ οὗ, δῃηοί, δᾶ 
868. 

865. τὸν Σικ. Οδδθιιβ 6 810 1118 
ογδῖ ἴῃ ρυϑίϊο. Απιρίναηθ5 ἀρ, Α- 
ἘΠθηϑοιπι 1. Ρ. 97. τυρὸς Σικελὸς 
(Σικελικὸς), ΙΜύρον ἐξ ᾿ἀϑηνῶν, 
ἐγχέλεις Βοιωτίαι. --- ό. οἷ, αδι-- 
ποί, δα 806. -- ὅ,: κλῳός. οὔ- 
τως ᾿Δττικοὶ τὸν κλοιὸν ἔλεγον. --- 
ἄλλως. τὸ πολλάριον τὸ παρ᾽ ἡμῖν 
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ΦΙ. ϑάνατος μὲν οὖν κύνειος, ἣν ἅπαξ ἁλῷ. 
ΒΖ4. καὶ μὴν ὁ ἐξιμιῳ οὑτοσὶ “άβης πάρα. 

ΦΙ. ὦ μιαρὸς οὗτος! ὡς δὲ καὶ χλέπτον βλέπει ’ 
οἷον σεσηρὼς ἐξαπατήσειν μ᾽ οἴεται ! 

870 Ἐ ποῦ δ᾽ ὁ διώκων, ὁ Κυδαϑηναιεὺς κύων: 
ΚΥ. αὐαῦ. 

ΒΖ. πάρεστιν. ἕτερος οὗτος αὖ 4άβης, 

ἀγαϑός γ᾽ ὑλακτεῖν καὶ διαλείχειν τὰς χύτρας. 
Σῷ. (ὡς κήρυξ.) σίγα, κάϑιξε" σὺ δ᾽ ἀναβὰς κατη- 

γόρει. 
ΦΙ. φέρε νυν ἅμα τήνδ᾽ ἐγχεάμενος κἀγὼ δοφῶ. 

875 ,3,4.τῆς μὲν γραφῆς ἠκούσαϑ᾽, ἧς ἐγραψάμην, 
ἄνδρες δικασταὶ, τουτονί" δεινότατα γὰρ 
“΄ Ἷ 3 “98 ᾿ Υ δ » 

ἔργων δέδρακε κἀμὲ καὶ τὸ ῥυππαπαῖ. 
3 εν " ΚΙ ᾿ 
ἀποδρὰς γὰρ ἐς τὴν γωνίαν τυρὸν πολὺν 
κατεσικέλιξε, κἀνέπλητ᾽ ἐν τῷ σκότῳ... 

λεγόμενον» ὡ εἰώϑασι τοὺς κύνας 
δεσμεύειν ἐν τοῖς ἀγροῖς. ἐστὶ ξύ- 
λινον. 

866. ΡΟΘη86 8 65:1 Π|8 010 61 {1181} 
1116 ἔδβοθσγδαι μο)]36 Ποι]ηθαθ, ἀτι88 
ῬΥοΟ πιχηλ6118 οϑϑθὲ, ῬΒΙΊΘοΙΘο ἀἰι- 
Τιι δὲ ΠΗ ΠῚ1115 ἡπᾶθχ τΐϑυϊὶ να]ὲ 
1 πιογὶϊθ. οδϊ8 6. πλἰοἴδ πη]. Ὧδ- 
τατα διΐθηλ Οϑ15.,. εἴ] δὲ δ} 185, 68 
δῦ αὖ πλι 15 Ρ]αρὶβ αἰθοίιβ Υἱχ 
ται άθν σου Ποϊαιαγ., 56 δὶς δυσ- 
ἁγανατῶν. Εἰ. Ολε. 

868. 9. κλέπτον. ἀντὶ τοῦ κλε- 
πτικόν. (ο[.901,) -- σεσηρῶς. οἱ 
γὰρ κύνες μετὰ τὸ (τοῦ) φαγεῖν 
σεσήρασιν. 8. 

870. νϑυύϑβιιβ ἀκέφαλος. ἘΠ ΌΝχ. 
δὲ ΒΘ]. ποῦ δ᾽ δὐχδιώκων: 568 
διώκειν νοχ ἔουύθῃβὶβ δϑῖ, ποὴ ἐκ- 
διώκειν, ἔτ Τοιρ, ἀρΡΡΘἢ ἐϊο8 
δοηοί, δα ἙΠδοογιαηι μ᾿. 86. ({. 9. 
Ρ». 472. εα, Ποϊπμάον .) ποῦ δ᾽ ἔσϑ᾽ 
ὁ διώκων. Ταμεΐπδο ποῦ δ᾽ ὀὐδιώ- 
κων, φοράς ν]ΔΘΥῚ μΡοβϑὶς. ἔπι1558 
ποῦ δ᾽ οὖν ὁ διώκων : 564. πᾶ] πὶ 
σπρ]άιιμι ἸιαἸοαι αὶ βϑῦθπλ πιογᾶθ- 
46 ἱπιραιθαῖθηι ἀϊσοῦθ ποῦ, ποῦ 
δ᾽ ὃ διώκων εἴς, ἔοτίθ πθϑ] οἰιιηι 
δὲ δ]ίθγιπι ποῦ. ρἰθηι5. θα] Θϑὲ 
δ] δι οὐ] γΘροΙοια πὶ. (Οοπιῖοιδ. 
Ἂν. 1100.: ποῦ, ποῦ στὶ), ποῦ, 

ποῦ, ποῦ ᾽στὶ, ποῦ, ποῦ, ποῦ ᾽στὶ, 
ποῦ, Ποῦ Πεισϑέταιρος ἔστιν ἅἄρ- 
χῶν; οἵ. Ἰπἴεγίιι5. 941. 

871. αὐαῦ 5οΥγῖρ51, πὶ αὐαζ 8ρ. 
ϑόορῇ. Αἴας, 853., 1. να, Ηθγηλ.: 
φιθιπασθηοάιι οὐ χη 81 1ηὶ ἀὰ, ἀὰ 
ῬΗΠοοΙ. . 695.) 702, σα] 8. αὖ αὖ, 
αἷ αἵ, ΟΣ ες αὖ αὖ. ὁ κύων 
λέγει ὑπακούων, οἷον ὅτι ὧδέ εἶμι. 
μιμεῖται δὲ τὴν φωνὴν τοῦ κυνὸς 
διὰ τοῦ αὖ αὖ. --- υἱάϊοι]θ. πο 
ΟΠ 6 ΔρΡΡ6|1δὲ ἕτερον “άβητα, ἢ. 
6. Τα οὶϊ βἰηνΐει χατὰ τὸ ὕλα- 
κτεῖν καὶ διαλείχειν τὰς χύτρας. 

873. ἀν αβ ἄς. ἀδεοοπάεπο ἐν δώρ- 
ξέδέμπι 5θ6ὶι οοποίοπεμι, οἵ, δῃποί. 
εα 947. εἰς, 

874, τηνδε; 
781. 

877. καὶ τὸ δύππ. καὶ τὸ 
ναυτικόν. διὰ δὲ Χάρητα (“ἀχηταὶ 
πάλιν τοῦτο λέγει" ἴσως γὰρ καὶ 
τὸ ναυτικὸν στράτευμα ηδίκησεν. 
ἔστι δὲ ἐπίῤῥημα τὸ ῥυππαπαὶ ναυ- 
τικὸν, ὃ ἐν τῇ κωπηλασίᾳ φασὶν, 
ὡς παρακέλευσμα, 8. οἵ, δι, 1019, 
ἔγθαιιθιιβ ΑἸ μθηΐβ οὐϊαιθὴ ἰγγϑηηῖς 
αἰδ., νεὶ ἰπππϊμΐαθ τοὶ πϑνα 15. 
νἱὰθ δμημοῖ. διρθυ5 δὰ 8092. εἰ 
Αοἴαγα, 864, 5666. 

879. κατεσικέλιξε. τὸν Σὶπε- 

τὴν φακῆν. οἴ. 
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ἔμοιγέ τοι 
τυροῦ. κάκιστον ἀρτίως ἐνήρυγεν 
ὃ βδελυρὸς οὗτος. 

3 ᾿ 3 » - ’ 

κοὺ μετέδωχ αἰτοῦντί μοι. 
καίτοι τίς ὑμᾶς εὖ ποιεῖν δυνήσεται, 

ἣν μή τι κἀμοί τις προβάλλῃ τῷ κυνί; 
885 ΦΙ. οὐδὲν μετέδωκεν; 

ΞΑ. ͵ οὐδὲ τῷ κοινῷ γέ μοι. 
ϑερμὸς γὰρ ἁνὴρ οὐδὲν ἧττον τῆς φακῆς. 

ΒΕΑ͂Ι. πρὸς τῶν ϑεῶν μὴ προκαταγίγνωσκ' » ὦ πάτερ, 

πρὶν ἄν γ᾽ ἀκούσῃς ἀμφοτέρων ! 

ΦΙ. ἀλλ, ὦ ᾿γαϑὲ, 

τὸ πρᾶγμα φανερόν ἐστιν" αὐτὸ γὰρ βοᾷ. 
890 ,53.4. μὴ νῦν ἀφῆτέ γ᾽ αὐτὸν, ὡς ὄντ᾽ ἂν πολὺ 

κυνῶν ἁπάντων ἄνδρα μονοφαγίστατον, 
ὅστις περιπλεύσας τὴν ϑυείαν ἐν κύχλῳ 

ἐκ τῶν πόλεων τὸν σκίῤῥον ἐξεδήδοκεν. 

λικὸν ἤσθιεν, ἐπειδὴ Σικελικὸν ἐ- 
φη τὸν τυρύν. παίζει δὲ ἀντὶ τοῦ 
ἤσϑιε καὶ ἐκορέσϑη. -- ἐνήρυγε 
δὲ ἠρεύξατο. 85. γοββ.: αἰδγχιὶ υϑγ- 
δέδθολε ἐπὶ 77 τπλοὶΐ μαξ 67 ἄο5ς Κὰἀ- 
865 ΡῪὰΓ ζιε νἱεί Ηϊηννεσο ἐβίοκοῖξ, 
μγιά δἱοίι ἐπὶ Πμπιλοίσι νοΐ σε5:0ρ}}. 

884. κἀμοὶ τῷ πυνί. 86 1- 
Ῥϑαηι νοσδὲ οαη 611, 418 ΟἸΟΙ: ΡΥῸ 
οδπθ ϑασιιδδίουοθ. 

885. 1ἴ64 8... ΠΟ ἐμοὶ, τὶ νισο. 
τῷ κοινῷ μοι οεὶ ἐκείνῳ, ὃς κοι- 
νός ἐστί μοι7, τῆθὺ ϑοοῖο. ὈΕΕΠΟ ΣΙ 
κοινῷ ἀντὶ τοῦ τῷ κοινωνῷ. 

886, ἔπαιξεν ὡς ῥδοφῶν φαπῆν. 
τὸ δὲ ἄνὸ ρα (891.) παίζων εἴρηκεν. 
διαὶ ᾿ἄνηρ πος γνϑύϑιι. 

890. Ὠΐπα. νυν. ἔδγυσθπι νύν γ᾽, 
5606 Ῥθὴηθ 586 μεαβρεὶ νῦν : γιμῦις, ΟΥΙΠ} 
5616] δαρίιι5. εδῖ, σανθϑίθ θιχ α1- 

τηϊ ταῖς. --- ὧν ἀδαὶ ργο αὖ, αιιοά 
8] Ἰθητ. ἡΠΠ πὰ Πρ ας ΟΥ̓ΑῚ ]Ο ἘΠῚ: 
νῖάθ 910. εἱ Μαιιῃ. τὰ ΣΕ ΨΆῈΕ 

598, ο. δ ἜτΗΝ 
892. τὴν ϑυείαν. -- παρ᾽ ὑ- 

πόνοιαν εἶπε διὰ τὸν Χάρητα (“ά- 
χητα), ὅτι ἐν Σικελίᾳ ὧν τοὺς Σι- 
κελιώτας ἐπαίδευσεν. (σαΞησανῖξ 
πα ]ο 15.) ἀντὶ τοῦ ὅστις περιελ- 

ϑὼν τὸν τυρὸν ἀφείλετο. δέον δὲ 
εἰπεῖν τὴν θάλασσαν, ἢ τὴν Σικε- 
λίαν, ἔπαιξε παρ’ ὑπόνοιαν. τονε 
εία δὲ ἡ ἴγδις, ἀγγεῖον, εἰς δ ἐμ-- 
βάλλοντές τινὰ ἀρτύματα τρίβομεν 
κοὶ λειοῦμεν ὡς ἑτέρωϑε {ὈῬο. 
228.) ᾿Δφιστοφ." καὶ ϑυείαν, ἑ- 
σπέρας Ὑπερφυᾶὰ τὸ μέγε- 
ἡ) ὸς εἰσηνέγκατο, καὶ Τρ ί- 
βειν ἐν αὐτῇ τὰς πόλεις 
βουλεύεται. ὃ. «ἴα ἴπ πιοτία-ἦ 
ΥἹ]5. οὐδθιιβ ἰθυθραῖῃγ ΟΠ ΠΘΥΡΙ5, 
τιῦ ψν6] τηουϑύμ νϑ] δ] ἃ αιοα 
1ηἰτὶαπὶ Πογθῖ. ---- ΔΖ. Ολγ. 

893. τὸν σκίῤῥδον 5ογῖρβὶ οἵπὶ 
τη, βοουπ απ ϑυϊάδηι ν, ϑυεία. 
14 οἰΐδπὶ ΒΥ. ρύόθαβθϑδί, δϑα ΠΡ Υ] 
Αὐἱβίουῖ, τὸ σκίῤῥον, φιοα 8. 1π- 
ἰογργθίδίαν. τὸ ῥυπωῶδες ἐπὶ τῶν 
τυρῶν, οἱ 51π|}ΠΠ1Ὲ Ὶ} ϑιιάδς, εθᾶ 
1άθην (ϑιυίάαμι αἀἴο0}): σκίῤῥος, ὃ 
γύψος, ει 8. δὰ βεᾷι. νϑυβῃμι: 
ὅτε λέγεται καὶ γῆ σκιῤῥὲς λευκή 
τις ὡς γύψος, καὶ ᾿ἀϑηνὰ Σκιῤῥὰς, 
ὅτι λευκῇ χρίεται. (πιεϊΐογα 46 πος 
φαΐϊάδηι Πα οὶ ϑο μη Θἰ ἀοΥι5 ἴῃ 16χ. 
δτο ν. σκίρον.) πρὸς τὴν ὅμωνυ- 
μίαν οὖν. οἴ. Βομποίαεσ Ἰ. ΚΘ: 

σκίρος εἰ σκίῤῥος. 
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ΦΙ. ἐμοὶ δέ γ᾽ οὐκ ἔστ᾽ οὐδὲ τὴν ὑδρίαν πλάσαι. 
895 ,Ξ4.πρὸς ταῦτα τοῦτον κολάσατ᾽ (οὐ γὰρ ἄν ποτε 

τρέφειν δύναιτ᾽ ἂν μία λόχμη πλέπτα δύο), 
ἵνα μὴ κεκλάγχω διακενῆς ἄλλως ἐγώ: 
ἐὰν δὲ μὴ τολοιπὸν οὐ κεκλάγξομαι. 

ΦΙ. 

900 

Ὗ “ Α 

ἰοὺ, ἰοὺ, 

ὅσας κατηγόρευσε τὰς πανουργίας. 
Ι. 

εν. 
Ι͂ Ν - 39 ’ 3 Α ᾿ - κλέπτον τὸ χρῆμα ταἀνδούός. οὐ καὶ δοὶ δοκεῖ, 

ὦ ᾿λεχτρυών; νὴ τὸν 41|᾿ ἐπιμύει γέ τοι. 
ς - 3 τ 

ὁ ϑεσμοϑέτης ' ποῦ ᾿σϑ᾽ οὗτος: ἀμίδα μοι δότω. 
(ὡς ϑεσμοϑέτη ς.) αὐτὸς καϑελοῦ" τοὺς μάρτυ- 

ρας γὰρ ἐσκαλῶ. 
“άβητι μάρτυρας παρεῖναι τρυβλίον, 
δοίδυκα, τυρόκνηστιν, ἐσχάραν, χύτραν, 

" Α 

καὶ τἄλλα τὰ σχεύη τὰ προσχεκαυμένα. 
ἀλλ ἔτι σύ γ᾽ οὐρεῖς. καὶ καϑίζεις ; 

ΦΙ. 

891. ἐμοὶ δέ γε οὐκ ἔστιν, οἷον 
οὐκέτι ἔχω. οὐδὲ ἐχπλάσαι τὴν ὑ- 
δοίαν ἐκ τῆς λατύπης, αλλὰ πᾶσα 
ἀνάλωται. εἰώϑασι δὲ τὰ ῥήγματα 
τῶν ὑδριώῶν τῇ λατύπῃ (5Υ050) 
διαπλάττειν. --- 8. 

895. οὐ γὰρ -- δύναιτ᾽ ἄν. 
ἀντὶ τοῦ εἷς οἶκος οὐ δύναται τρέ- 
φειν τοὺς δύο κύνας. εἴρηται δὲ 
παρὰ τὴν παροιμίαν μία λόχμη 
δύο, ἐριθϑάχους οὐ “τρέφει. -- ἔστε 
δὲ ὄρνεον ὑπὸ μέν. τινῶν καλού- 
μενον ἐριϑεὺς, ὑπὸ δὲ ἑτέρων ἐρί- 
ἅσυλος, ὑπὸ τῶν πλειόνων ἐρίϑα- 
κος. Παθο ἃνὶβ ΄τι88 δἱὲ, ἀμθὶϊα- 
{τ 

896. 
πτὰ Ρῖο κπῦνε, 
ἀοπηασοϑοϑ. 

897. δεακ. 
5115 Αττῖοας, 

898. οὐ κεκλ. οὐκέτι κραυγάσω. 
διὰ γὰρ τῆς βοῆς οἱ κύνες φρου- 
ροῦσιν. ὃ. ΑΘΞΟΒΎ]ας, Δ οἰδ δ 
Ἐπ Εἰ 97: ὄναρ δεώκεις ὃῆ- 
ρα, κλαγγαίνεις δ᾽ ἅπερ Κύων. 

901. κλέπτον. Ἀλεπτικὸν, πὶ 
ὁδδ᾽ 

ΘΟῷ. ὑπέρκειται γὰρ τοῦ δικα- 

Ἶσοο ἱπεχρεοίϑεο αἰχὶξ χλέ- 
1πῖ0 1 Πσὶὲ δι θη 

ἄλλω ς. ῬΑγ48116}:- 

οὐδέπω. 

ὁτηρίου αὐτοῦ (Πὰς, ῬΒΠΟΟΙεο- 
ΠΪ5.} ἀλεκτρυὼν, ὡς ἐν ,τοῖς ἄνω 
(786. ) ἐδήλωσεν. ,κπαταμύ εε (ἐπι- 
μύει) δὲ ἐπινεύει. οὐρῆσαι δὲ ϑέ- 
λων ἀμίδα αἰτεῖ. 85. οἵ. 777. 

903, υἱάϊοι] 6. ἘΠ αδιοι πϑέαπι 80 - 
Ῥ6Ι1αῦ. βϑύνιπι, 641 ΔρΡΡδυ]οΥ 5 
ΤΑΠΘΥΘ ἔπη ρσεραῖασ ( οἵ, 745.), 
Θαπηατπι6 Ρυβοὶδ αι α 81. Οἱ] 58- 
ΡδΥυθῈ σθερομάθε ριιθῦ, ἀρ. 6 5 πιᾶ- 
δἰξίγϑτιπι. 

905. ὅσα ἐν τῷ μαγειρείῳ τυγχά- 
Ψνξι ἐργαλεῖα, τοῦ γελοίου χάριν 
ἄξαι φησὶ ταῦτα εἰς μαρτυρίαν 
αὐτοῦ. χαὶ ὅτε (πιαῖππ : -- αὐτοῦ, 
ὡς ὅτι, φμοπίαπε: 5866 ΘΟ ἔτισα 
καὶ οἱ ἧς.) ἐν τῷ μαγειρείῳ ἠρ9- 
πᾶγη ὃ τυρός. 8. άβητι μι. 
παρ. ρήοὸ μάρτυρες παρέστωσαν. 
οἵ. Μαῖιι. ρυ. δύ. ὃ. δ44. 

908. να]6Ὸ {ρυῖ πο ἔθηιοτ : 
ἀλλ᾽ ἔτι σύ γ᾽ οὐρεῖς, καὶ καϑίέξεις 
οὐδέπω. πχομπῖ Βτ., νϑύριπη οὐ-- 
δέπω αἰϊὶ Ρϑυύβοηδθ {πρὶ ἴῃ οο0- 
ἀΐϊοθ ἃ. ἴῃ Β απΐθπὶ ΡΒΙ]οοΙθομΐ5 
δαἀϑογὶρίαπι 6556, σϑοὶθ βᾶηθ: βθα 
Ῥτορίουθα 5ΟΥ ΘΠ ατιπ ἤοπι Θϑῖ, τι 
Ρἰαοιῖε Βταποκῖο, κοῦ καϑίζεις. 
πιοΐιι5 δϑὺ δηΐαι τἰϑιι5 καὶ Ραγίϊοιι- 
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τοῦτον δέ γ᾽ οἷμἦ ἐγὼ χεσεῖσϑαι τήμερον. 
910 ΒΖ.οὐκ ἂν σὺ παύσει χαλεπὸς ὧν καὶ δύσκολος, 

Ἐ χαὶ ταῦτα τοῖς φεύγουσιν, ἀλλ ὀδὰξ ἔχει; --- 
3 ΄ 7 3 - ’ ’ , 

ἄναβαιν, ἀπολογοῦ. τί δεσιωπηκας; λέγε. 

ΦΙ. 

ῬΖΊ. 

915 

2 3 ᾽ “2 Ἐν Ἢ Φν» “ἢ .“ , 
ἀλλ οὐκ ἔχειν οὗτος γ ξοικεν ὁ τι λέγῃ. 

Ἃ 2 ιν ἐν - γ΄ - ᾿ 

οὐκ, ἀλλ᾽ ἐκεῖνο μοι δοκεῖ πεπονθέναι, 
[χὰ Ἀ ἰ .᾿ κ , 

ὕπερ ποτὲ φεύγῶν ἔπαϑε καὶ Θουκυδίδης" 
9 , ᾿ ᾽, “Ἂν " Δ 

ἀπόπληκτος ἐξαίφνης ἐγένετο τὰς γνάϑους. --- 
πάρεχ ἐχποδών" ἐγὼ γὰρ ἀπολογήσομαι. ---- 
Χαλεπὸν μὲν, ὦνδρες, ἐστὶ διαβεβλημένου 
ὑπεραποχρίνεσθϑαι κυνός: λέξω δ᾽ ὅμως" 

920 ἀγαϑὸς γάρ ἐστι καὶ διώκει τοὺς λύκους. 
ΦΙ. κλέπτης μὲν οὖν οὗτός γε καὶ ξυνωμότης. 

146 ἵπ ᾿πἰθυυοραίοηῖθιι5. ΘΙ ΡΠ δι1- 
οἷβ, νοϊπξ. ΕἸΥΊρΙαθ5 αἰχὶ Ηογα. 
ξιγ. 992. καὶ τίς ϑανόντων ἦλϑεν 
ἐξ ἄδου πάλιν; οἵ. Μδτιῃ. σ΄. δύ. 
δ. 609. ἀηποῖ. δὲ δεΐδην 1πα]ρ 8 - 
ιἴ5, Ἰάαιιθ ἢ.]. Ἰδιίίηθ ἀἰσαβ᾽ οἼίαηι 
δεάε52 Ὦ. 6. βϑθᾶαθθῖς βἴδεπι ἴῃ {τὶ- 
Βα 411} ὃ οἱ οὐδέπω δὰ δηϊοοοάρη- 
τὰ γὙοίθυδειυ., δἰ χα δργαρη ἢ 6-- 
ΡΒεὶ βϑάιιθῃὴβς ΡΒ] οΙ Θοηἶβ ογϑιΐο. 

909. πρὸς τὸ οὐρῆσαι ἐπήνεγχε 
τὸ χεσεῖσϑαι ποιήσω τὸν Πάβητα. 
(Ἰερῖββα νἱάθίισ 8. 1η βἷβ οχθηι- 
ΡΙαυρι5 τοῦτον δὲ ποιήσω, νεὶ 
ποιήσω γὼ, χεσ. τήμ.) Βε.: ,. χεσ. 
ΠΘΠΊΡΘ ΡΥΔΘ ΤΠΠΠΟΥΘ, διιϊΐ οΥαν]ῖϑίθ 
ῬΟΘΏδ86, 4166 ΘΠ Ἰηδηθὲ. “ς ο8η 68 
δΡ. Ῥ]ιαβάγαμῃι ἔαρ. 4, 17, 11.: ἐο- 
ἐαπι ἐϊπεοτιέθα οογιοσαοαγμπὲ χορσίαπι. 

910. ἄν. οἵ, ἀπποὶ. δὰ 890. 

911. ἀλλ᾽ ὁδὰξ ἔχει. οἷον οὐ- 
δὲν φϑέγγεται, ἀλλὰ τοὺς ὀδόντας 
δηκτιχῶς κατέχει ὁ κύων. ἄλλως. 
διασπαράξαι βούλει τοῖς ὀδοῦσι 
τὸν κύνα, ἵν᾽ ἢ τὸ ἔχει δευτέρου 
προσώπου ἡττικοῦ. ὃ. ῬΥΪΟΥ Πᾶ- 
σιιπὶ ἱπ θυρυθι δι πιὰ ΠΟ ρτοσο- 
αἴε, «ἴα ὁδὼξ ἔχειν ποη βἰρηϊῆ- 
οαὲ σπέος σοπιργιπιογο, 56α «επεὶ- 
δὼ τοπόγθ; δἰιθυὶας δρίᾳ δϑδὶ κοη- 
ἰθηῖα.,), 8δ6ὰ δα, 4186 δῇ θῃογγθαῖ ἃ 
ψΟΥΡῚ5., τὸ ἤππηςδ Ἰοσιαηταγ, βἰ ᾳιῖ-- 
ἄεπι ὀδὰξ ἔχει (ἔχη) δϑὲ πιογάϊοις 
ἐδηιεγδ 7 Οὐϊπὶ ἀἸοθηάιπι οἷ: ὀδὰξ 
ἔχεις (τοὺς φεύγοντας), πιογαίοως 

ξογι65 Υ605. ἢοο Ἰσίξῦ ΡΟΠΘΠα ΠῚ] 
6556 σθηβθο. 

912. αἀἰοσιιπΐαγ μΠα6ο σϑηΐ γθο, αιΐ 
οΟ᾽πιαΐιξ. τϑοΐθ ΒΥ, Βαβ] γο]θοηΐ 
τα] θεῖ, σαἾτ5 ἱπίθγθεε γϑιιηὶ αἀἶς6- 
Υ6 δ οὐἹπηθὴ δ ΟἹ γ], οἵ, 917. Πϑγ 
56ΠΘΧ, Οἰἤπ5 ΡΘΥβομδ ρΥϑθβοσίρία 
δβϑὶ ἴῃ ΠΡΥΪβ, 181] ναὶ ἶβὶ σοη- 
ἀσπιηδτα ἱπαϊοία οϑιισα. 1άθπὶ ΒΥ. 
να δ, βοαιιθηΐθηι νΘύβιη] ἃ ΡΉ]]Ο- 
ΟἸΘΟΩΘ ῬΥΟΠΙΠΟΙΘΥ; ΘΟ ΠΊΪΠ115 6Υ- 
γαπξ, αι ΒαοΙγοΙθοηἶβ απο 6556 
οΥ̓ΑΊϊομ ΘΠ] νοΪϊιηξ, 4π8πὶ 4] 80- 
βἷαθ {πῃ θϑιιοὶ μθίαθ ν 6] δρρϑυϊξουΐϑβ. 

915. Θουκυδίδην λέγει τὸν [7ε- 
λησίου ᾿Δλωπεκῆϑεν. τοῦτον δὲ 
ἐξωστράκισαν ᾿ϑηναῖοι τὰ ι΄ ἔτη 
κατὰ τὸν νόμον. --- ἄλλως. Θου- 
κυδίδης Μελησίου υἱὸς Περικλεῖ 
ἀντιπολιτευσάμενος. --- ὃς γὰρ κατ- 
ηγορηϑεὶς ἐν τῷ δικάζειν οὐκ ἤἡ- 
δυνήϑη ἀπολογήσασϑαι ὑπὲρ ἕξαυ- 
τοῦ, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐγκατεχομένην ἔσχε 
τὴν γλῶτταν, καὶ οὕτω κατεδικά- 
σϑη, εἶτα ἐξωστρακίσϑη. 8. οἵ, ΤΊηι- 
ογά. 1, 117. εἰ δηποῖ. δα Αςῃ. 659. 

917. λακτίσας τὸν κύνα φησὶν 
ἀναχώρει. τοὺς λύκους δὲ τοὺς 
συκοφάντας. 

918. αἰ Π 6116 6556 δἷὲ ἀθίθη θυ 
ο8η65, 4ἱ βοϊθαηξ 6556 ἸπΊρΡΥΟ ΟῚ 
ὨΘΩ4.6 Θχρευίθβ οὐϊπλϊπιιη1, ΦἸΟΥΤΠῚ 
ΔΟΘΙΞΘΠΤΩΥ. 

921. ξυνωμ. προδότης. ὡς ἐπὶ 
ἀνθρώπου δὲ εἶπεν. 8. οἵ, 470. 
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ΑΔΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ἀλλ ἄριστός ἐστι τῶν νυνὶ κυνῶν, 
οἷός τε πολλοῖς προβατίοις ἐφεστάναι. 

ΦΙ. τί οὖν ὄφελος, τὸν τυρὸν εἰ κατεσϑίει; 
995 Β4.ὅτι σοῦ προμάχεται, καὶ φυλάττει τὴν ϑύραν, 

καὶ τἄλλ᾽ ἄριστός ἐστιν. εἰ δ᾽ ὑφείλετο, 
ξύγγνωϑι" κιϑαρίξειν γὰρ οὐκ ἐπίσταται. 

ΦΙ. ἐγὼ δ᾽ ἐβουλύμην ἂν οὐδὲ γφώμματα, 
ἵνα μὴ κακουργῶν ἐνέγραφ᾽ ἡμῖν τὸν λύγον. 

080 ΕΖ]. ἄκουσον, ὦ δαιμόνιε, μοῦ τῶν μαρτύρων. 
ἀνάβηϑι, τυρόκνηστι, καὶ λέξον μέγα" 

σὺ γὰρ ταμιευουσ᾽ ἔτυχες. ἀπόκριναι σαφῶς; 
εἰ μὴ κατέκνησας τοῖς στρατιώταις δ΄ λαβες. --- 
φησὶ κατακνῆσαι. 

Φ!. 
995 ΒΖ. ὦ 

νὴ 4 
ὁ δαιμόνι᾽, ἐλέει τοὺς ταλαιπωρουμένους. 

ἀλλὰ ψεύδεται. 

οὗτος γὰρ ὁ Μάβης καὶ τραχήλι᾽ ἐσϑίει 
καὶ τὰς ἀκάνϑας, κοὐδέποτ᾽ ἐν ταὐτῷ μένει" 

Ψ ς 9. ΟΥ̓ τ, ᾿»] Α [4 

ὁ δ΄ ἕτερος οἱός ἐστι οἰκουρὸς μόνον. 

9093. δυνατός ἐστῃ φησὶ, προβά- 
των προΐστασϑαι. ὃ 

927. κιϑῶ. -- ἐπίσταται. ὡσεὶ 
εἶπεν: οὐδὲν ἄλλο ἐπίσταται πλὴν 
τὸ κλέπτειν. παρὰ τὴν παροιμίαν 
παίζει (τϑοῖὶα Κ. δὰ διιὰ. 8. ρ.70. 
πεξῇ) βαδίξω" νεῖν γὰρ οὐκ 
ἐπίσταμαι. -- Ὅς τοῖο 1ηἴγα, 95). 

κιϑαρίξειν γὰρ οὐκ ἐπίσταμαι" υἱοὶ 
δι θαιπαίξαν ἀλλὰ καταδικάξειν. {7} 
1. Αν]ρι5 1491. τί γὰρ πάϑω; 
σκάπτειν γὰρ οὐκ ἐπίσταμαι" τι] 
βαραιπαϊταν ἀλλὰ συκοφαντεῖν. 126. 
οἵ. σθαι. δηποῖ. 

929, ὡς γραπτὸν δεδωκότος λό- 
γου τοῦ ἀπολογουμένου κυνός. 5]. 
ΨΊςῖ. ΡΪδπθ σιιάθπὶ Θεβθ νὰ]ὺ ΡὨΪ- 
ἸοοΙθο σᾶηθηι, 6 οἰϊογαΐαυ πον ]5- 
4116 τϑριι8 δἰπαάθαὶ : ἤδη ἃ 1116 015 
δῦ. πλιιϑίοα αἸβοεμ 15 ἱποὶρὶθθαῦ 
Οτδθοούπηιὶ οαμποαίϊο, νἱά, Ρ]αῖο 
Ῥτγοίδρουα οδρ- 44. εἰρωνικῶς 1116 
πὰ Ἐφι1 15 190., ροβίηιβηι 1π- 
ΒΙΟΙΑΥ 5. Αἰχὶδ, 55. ΠΘ6 ΠῚ] Ο8Π. 
αϊάθην αἸ 1556. ΡΥδθίου [Π 16 γα, 
καὶ ταῦτα μέντοι κακὰ κακῶς, παδα 
γοϑροπαάοθι: τουτὲ μόνον σ᾽ ἔβλα- 

Ω ᾿ ᾿ » ς 
ψεν, ὁτι καὶ κακὰ κακῶς" Ἢ δημ- 

᾿ 

αγωγία γὰρ οὐ πρὸς μουσικοῦ Ἔτι 
ἐστὶν ἀνδρὸς οὐδὲ χρηστοῦ τοὺς 
τρόπους, ᾿4λλ᾿ ἐς ἀμαϑῆ καὶ βδε- 
λυρόν. 

992. ταμ. ἐν τῷ ταμείῳ (ταρμι- 
είῳ) οὖσα. ἐν τούτῳ δὲ τῷ τρόπῳ 
τῆς δίκης ἐχαφακτήρισε τὰς ἐν ταῖς 
εὐϑύναις τῶν ἀρχόντων ἀπολογίας. 
5. 

939. 1άφθηι: κατέκνησας. ἀντὶ 
τοῦ ἕτεμες, ἐμέρισας τοῖς στρατιώ- 
ταις ἃ ἕλαβες, τυρία. ὡς ἐπὶ δημο- 
σίου δὲ πράγματος ἀξιοπιστίαν 
περιποιεῖται τῇ μαρτυρίᾳ διὰ τοῦ 
στρατιώταις εἰπεῖν περιτετμηπέναι. 

996. τραχήλια. τὰ ἄκρα καὶ 
εὐτελῆ κρέα. ἐν τοῖς ὑπομνήμασι 
δὲ γέγραπται περὶ τῶν τραχηλίων 
οὕτως" τὰ ἀποβαλλόμενα τῶν ὄψων, 
ὡς μικρὰ Ἀλέπτοντος αὐτοῦ. - δ. 

998. ὃ ὃ ἕτεσο ξ- ὁ κατήγορος. 
εἴῃ δ᾽ ἂν ὁ Κλέων; ὃν φησιν ἐν- 
δομυχοῦντα Σιν τὴβ πόλεως κατὲ- 
σϑίειν. τοὺς οἴκοι οὖν μένοντας 
τῶν πολιτῶν καὶ ἁρπάζοντας χαρα- 
πτηρίξει. 8. -- 5816 15 νϑυθὶ5 ἴδ:- 
δὶς Τιδομθίθπι, τι μικροκλέπτην: 
ἴππι Οἰθομθηι ᾿ϊαβίπαμ!αὶ μικροψυ- 
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᾿] - ᾿ κ ΄ δυνς Ἢ » , 

αὐτου μενον γὰρ, ατὸ ἂν εἰσῶ τις φερῃ)» 

940 
ΦΙ. αἰβοῖ, 

’ » . ͵ Ε κ ν ΄ τουτῶν μεταιτεῖ τὸ μέρος" εἰ δὲ μὴ, δάκνει. 

ἡ τί κακόν ποτ᾽ ἔσθ᾽. ὅτῳ μαλάττομαι; 
3 κακόν τι περιμένει με, κἀναπείϑομαι. 

ΒΖ. -» ᾿ ΩΣ ’ ἴθ᾽, ἀντιβολῶ σ᾽" οἰκτείρατ᾽ αὐτὸν, ὦ πάτερ, 
καὶ μὴ διαφϑείρητε. ποῦ τὰ παιδία; 

945 5 ΄ ἀναβαίνετ᾽, ὦ πόνηρα, καὶ κνυξούμενα 
αἰτεῖτε, κἀντιβολεῖτε, καὶ δακρύετε. 

ΦΙ. 

ΒΖΩ͂. 
Ἁ - δ ’ καίτοι τὸ κατάβα τοῦτο πολλοὺς δὴ πάνυ 

κατάβα, κατάβα, κατάβα, κατάβα. 
καταβήσομαι, 

ἐξηπάτηκεν" ἀτὰρ ὅμως καταβήσομαι. 
960 ΦΙ. ἐς Κόρακας, ὡς οὐκ ἀγαϑόν ἐστι τὸ δοφεῖν ! 

κ “« , Ν ἐγὼ γὰρ ἀπεδάχρυσα νῦν γνώμην ἐμὴν 

χίας εἰ ἀστρατείας, «τι οἶκου- 
ροῦν σαπθπὶ 8οΟιβα ΟΥ̓ 6558 αἷΐ, 
Ὥθαιι6 δα Β6]] 1, τι Δ] θυαιη [,8- 
Ομ δίθηι, Θχθιιμέθηη. νϑύμη δϑξ δἰι- 
ἴθπι, [Γϑομθίθμι ἃ ΟἸθοηο ἴῃ 715 
νοσϑίτπιτι δὲς, 1. Ολτ. οἵ, 940. 56ᾳᾳ. 

941, 16 Βᾶν.. θα β8η6 4δ ηΐ- 
ΒΠῸ δϑὲ δυιτοι]ις, αιϊΐ ἀεβιεσγαξασ 
1η νυ]σαὶ]5 ΠΙΡΥΪ5 ; 56 νϑύϑβιιβ οἱδιι- 
ἀϊοαῖ. βουϊθδηγιβ τί, τί τὸ κακὸν 
εἴο. ΤΉ θβιη, 774. τίν᾽ ἂν, τίν᾽ ἄγ- 
γελον Πέμψαιμ᾽ ἐπ᾽ αὐτόν; Το- 
ΤΡΗ Βπη, 5.5. Ἴ, φμῖα, φιΐὰ ν6- 
Τιῖγα σι γπθπζθη γιὸ Ροδϑδὲξ χαϊλὶὲ 
εἴο. οἵ. 870. 85.: ἧς μαλαχϑεὶς ὁ 
γέρων δυσαρεστεῖται. κακόν τι νο- 
μίξζων αὐτὸ εἶναι διὰ τὸ ἄηϑες εἶ- 
ναι αὐτῷ. 

942. 516 Ἰάθηι ΠΡΟΣ, {ιθπὶ 56- 
αυΐϊταν οἐΐαπι ΠΙηά. ναὸ κ. τὲ 
περιβαίνει με. 

919. οἶκτ. ὡς πρὸς τὸ δικαστή- 
ρίον ὃ λόγος καὶ τὸν γέροντα. 8. 
ΔΡΡΘΙ]αἴι5 τἰπτι5. οχ Ρ]αΥθιι5. σοη- 
Ἰαποιῖβ, τἱὸ ραβθίπι: νίὰθ Θ0ΡΗ. 
ΡΙΠΙοοι, 849., 449, Επιγίρ. Τρμΐρ. 
Α. 1984., ΒΠ65. 686. εἴς, 

944. ποῦ τιὰ π.; ὅδε, Σὺ παιδία 
κλαίει ἐν τοῖς δικαστηρίοις τῶν 
κατηγορουμένων. καὶ ἀνωτέρω δὲ 
εἶπεν. (548.) 

θάδ. κνυ ζ. παρακλαίοντα. 

ΛΕΙΘΤΟΡΗΑΝΈΕΒ 1]. 

ε 

ως 

ἐπὶ κυνῶν δὲ εἶπε. --- 5. ΤΠΘοοΥ- 
ἴπ5. ἀποαι8 ῬΠΗΑγπιδοθιιίγία 100., 
τη θη ΒΥ.: χνυξζεῦνται φωνεῦν- 
τὰ φίλαν ποτὲ ματέρα τέκνα. 

947. κατάβα. εἰώϑασι γὰρ λέ- 
γειν οἱ δικασταὶ, ὅταν ἀπολύωσε 
καὶ πείϑωσι τοὶς λόγοις, μηκέτε 
λέγειν. πολλάκις γὰρ (δέ: νας Επ- 
ΤΡ. Ηδταο], 878,, Ρουβοη, δαὶ Μεὰ 
94.) εἰπόντες τὸ κατάβα ἐξηπάτη- 
σαν. ὃ. -- ἴα Εᾳια. (149. ἀοσοηξ 
05. 80}ο]α, τὸ ἀναβαίνειν 6556 
εἰσιέναι εἰς τὸ λόγιον (4τιὰ νοςθδ 
ὩΟΠ 80] πὶ ρα] ρ (πὶ, ΡαΥ5 οΥομ6-- 
γΘΘ, 866 οιΐαπὶ δικαστήριον ἴπ- 
16 ]]Π]ρίειν [ο, 873., 912. δῖ 6.}}.» δὲ 
καταβαίνειν ΟΧ δμηϊίαιιο ΠΊΟΥΘ 6556 
εἰπαλλάττεσϑαι νΕ] ἀπιέναι. ατιιπι 
ΥΘΙῸ 8δἷ1, 1Π1πὰΔ κατάβα ται]ῖο5 ἀ6- 
ὉΘρῖ556, δχίβεϊη) 6556 σιιΐα γοὶ δὶς 
ἈΡῖγΘ 7551 βϑρθύδραηξ 86. ἀθβοῖι- 
ἀπιπὰ 1, 4ηοα 5Θοῖ15 ἰθΠ6} Βα 6 ρ6 
ΔΟΟΙΟΙΕ, --- Ζὺ, Ολε. 

951, κοινόν τι παϑὼν ὃ πρεσβύ-᾿ 
της, καὶ ἐπιδαχρύσας τῷ τῶν παί- 
ὃὼν ὀδυρμῷ, αἰτιᾶται ἐἧς ἐκ τῆς 
φαχῆς τοῦτο πεπονθὼς, καὶ οὐκ 
ἐξ ἰδίας προαιρέσεως, ὅτι τὸ ῥδο- 
φεῖν κακοῦ μοι ἐγένετο αἴτιον. --- 
ὅτι οἱ ἐσθίοντες τὴν φακὴν ἀβου-- 
λήτως πλαίουσι καὶ (ὡς) ϑερμῆς 
οὔσης αὐτῆς. 8. γνώμην ἐμήν. 

ο 
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χαλεπὸν εἰδέναι. 

τηνδὶ λαβὼν τὴν ψῆφον ἐπὶ τὸν ὕστερον 

φέρε νυν, σὲ τῃδὶ τὴν ταχίστην περιάγω. 

οὗτος. 

Φιρ 

οὐδέν ποτ’ ἀλλ᾽ ἢ τῆς φακῆς ἐμπλημένος. 

Β4. οὔκουν ἀποφεύγει δῆτα; 

ΦΙ. 

Β4. ἴθ᾽, ὦ πατρίδιον, ἐπὶ τὰ βελτίω τρέπου. 
οὔδ 

ιὐσας παρᾷξον κἀπόλυσον, ὦ πάτερ. 

ΦΙ. οὐ δῆτα: κιϑαρίξειν γὰρ οὐκ ἐπίσταμαι. 
Β “1. 

ΦΙ. ὅδ᾽ ἔσϑ᾽ ὁ πρότερος; 
Β:1. 

ΦΙ. αὕτη ᾽ντευϑενί. 
9600 Β.1. ἐξηπάτηται, κἀπολέλυχεν οὐχ ἑκών. 

ἤγουν κατὰ γνώμην ἐμήν. 6]. Ντ- 
οἴογ. 

953. χαλ. εἰδέναι. οὐκ οἶδα 
ἀκριβῶς. 8. ᾳῃοα οβὲ νϑὶαῦ πδ- 
Θ.8}115. 

956. τηνδὶ λ. τὴν ψ. τὴν τε- 
τρυπημένην αὐτῷ ἀ ΘΕ δ ψῆφον. 
ἀμφορεῖς ἤσαν, ὧν ὁ μὲν κύριος 
λεγόμενος (Θχοίαἱ: χαλκοῦς), εἰς ὃν 
τὴν κυρίαν φῆφον καϑίεσαν. οἱ δὲ- 
μασταὶ, ἢ καταδικάζοντες, ἢ ἀπο- 
λύοντες " ὁ δὲ ἕτερος ξύλινος εἰς 
ὃν τὸς ἀκύρους καϑίεσαν. ὁπότε 

δὲ πάντες διεψηφίσαντο εἰς χαλ- 
κοῦν κάδον, διηριϑμοῦντο αἱ φῆ- 
φοι. (καὶ) κατεδίκαζον μὲν οἱ τε- 
τρυπημέναι, ἀπέλυον δὲ αἱ πλή- 
θείς. δεῖται οὖν αὐτοῦ, ἵνα τὴν 
τρυπημένην εἰς τὸν ὕστερον τὸν 
ἄκυρον καταϑῇ, καὶ ἀπολύσῃ τὸν 
ἀπολογούμενον. φαίνονται δὲ συν- 
ἤϑως καλοῦντες τὸν μὲν κύριον 
ἀμφορέα πρότερον. τὸν δὲ ἄχυρον 
ὕστερον. [εἰς τὸν ὕστερον δὲ καδί- 
κὸν τὴν ἀποδοκιμάξουσαν ἐνέβα- 
λον ψῆφον.) 3. Ποῦ ρΡοβίγθιμιηι 
δα δ]18π Υδὲϊοηθ πη ΘΧρ Τοατ 86 
ΥῸῚ ρευυηθὺ, πιὰ ΓΑΙ] 06. 411 οοπ- 
αἀδαλπαγθηῦ γϑιπὶ παῖσθς ΘΑ] οἰ] 5 
ΤᾺ 151556. Ρυ ΔΗ Υ 1 ῬΥΙΟΥΘΠΙ τιῖ- 
ὯΔ) 8ΘΠ6815, 41 ΔΡ5οἸ]νουθηΐὶ ἴπ 
Ῥοδίθυϊουθηῦ ΠΙση θα Πι; “πιοα 51 118 
56 ΠΒαβθιϊσεθῖ, πιδηϊθϑδί βϑηίθη- 
ΤΙΔΤ τ δια Υ {ι]55θηῦ Πα ]1065, 
αὐγϑθιν δ ΠΥΠΔΠῚ Δα βϑθηῦ;: 40 
ὨΜ1] ΟΡιι5 ογαὶ ἴδοϊο, δ]. δηθὰ 
ῬΙθυΐχιιθ: ν486 Β6. .1,, Κὄρκιπηι 

ΠΡγΟ σογηϊ. ἀθ ἴϑορ. δὲ Ἰπάτος. ΟΥ-. 
Ῥ.- 589. 5Ξθιιι., 628.., δ]1οὉ 5416. 56 
νΘΥΪΒῚ 115. Θϑς “πο ΠαΥγαῖ 8.» 
ἀιτιᾶ5 Γἶ556 πυπ85, 8] ΘΥ81π| ΘΘΏΘΔΙ; 
ΔἸ τθύδτη Π5 θᾶ πι, 4ιιϑσιπη 1118 ΡΥΊΟΥ͂ 
ΔΡΡΟΙἸαῖα ξιιθυῖν, 8 ἰοσο, πὶ ορῖ- 
ΠΟΙ͂, δἰΐζογα Ροβιίουου; ᾿πα]σθσ 6 
σα]οιοβ, ΠΌΙΡιῖ5. πὐϑυθηῦαῦ 51. 6 
δὰ δρϑοϊνθυ ἀσηι βδἶνα δὰ οομπᾶθ- 
ΤΠ 8 41Π1, ΠῚ1515556. 1 ΠΥΠΑΠΊ 86- 
ΠΡΆΠῚ9 ΠΡ 15. ποῖ τπἰουθηΐαῦ ἴπ 
αἰτούϑπι ΠΙσηθϑηη. 8. πθπ10. 5616- 
Ῥαΐ, αὐσιιτι Δ Ρ 50 ]ν 1556 6 Χ ΓΘΙ.Π1, 
8: σοπαρημηδβϑθῖ; σανθραίαγαιθ, 
τ οδίσιι!π ΘΙ ΘΥΎΘ ΠΥ ἀΟΠΊΠΠΙ. 
(ν14. διηοῦ. δα 723.) 

956. μύσας; οοιες. οἰαιμιδῖϑ , Υ- 
ἀΐοι]6, ἰδη ιιαπι 15, απΐ 586. ἀθοῖρὶ 
ν6]ν ἃ ΜΠο. πιπΐπιθ δαΐθαι οοα- 
105 οἰδι αν 5θηθχ., οἰ πη 16 δα Ὁτ- 
ΠδῚη 8ΘΠΘΕΠῚ ἀμποξιιο δἰ, σαδπι ὕ- 
στερον κάδον νοοδῖ ΘΑ] ιῖς ΠΊ1ιι5, 
ποῖ ἴπ {Π|απὶ ΘΑ] σα], 46 πὶ Ρ8- 
γαΐπηι μαρεῖ, Δαπιπδίουτϊαπι ᾿πηπηϊῖ- 
εἶῖ, 564 οἷΐο οἰγοιπηδοῖιβ ἃ ΒαοΙγ- 
οἸθομθ ἴη ᾿Ισηθαμι, 4π|ᾶπὶ 86. 68 ΠῚ 
6556 οὐϑᾶϊῦ, 10 αἰσοηΐθ, 1ΐαααβ 
150 1115 αἰ {6 ἰηνῖξιι5 Δ βοῖν ο- 
ὩΘΗ]. 

957. κιϑ'. --- ἐπίσταμαι. οἔ. 

Οϑγ- 
958. τῃδὲ, ἄμε. δὰ πάπα ατ- 

πδπι, 4πᾶπι ΘΘπθᾶπι 8εὶὶ προτέραν 
6556 Ῥαϊαν ἀ 6] ι5ῖι5. 56 ΠΏ 6 Χ. 

959. αὕτη. ἡ ψῆφος ἡ καταδι- 

καάξζουσα, 4186 ἴπ ᾿ἰβθαια ἈΣμ8ΠῚ 



ΦΙ. 
ΒΩ͂. 

Φ Φ Ἢ ΚΈ Σ. 

φέρ᾽, ἐξεράσω. πῶς γὰρ ἠγωνίσμεϑα; 
δείξειν ἔοικεν. --- ἐκπέφευγας, ὦ Λάβης. 
πάτερ, πάτερ, τί πέπονθας; 

Ζιῖ 

οἴμοι, ποῦ ᾽σθ᾽ ὕδωρ; 
ἔπαιρε σαυτόν. 

εἰπὲ νῦν ἐκεῖνό μοι" 
ὄντως ἀπέφυγε; 

οὐδὲν εἴμ᾽ ἄρα! 
μὴ φροντίσῃς, ὦ δαιμόνι᾽, ἀλλ᾽ ἀνίστασο. 
πῶς οὖν ἐμαυτῷ τοῦτ᾽ ἐγὼ ξυνείσομαι, 
φεύγοντ᾽ ἀπολύσας ἄνδρα; τί ποτε πείσομαι; 

ἀλλ, ὦ πολυτίμητοι δεοὶ, ξύγγνωτέ μου 
ἄχων γὰρ αὔτ᾽ ἔδρασα κού τοὐμοῦ τρόπου. 

ΒΖ. καὶ μηδὲν ἀγανάκτει γ᾽" ἐγὼ γάρ σ᾽, ὦ πάτερ, 

ϑρέψω καλῶς ἄγων μετ’ ἐμαυτοῦ πανταχοῦ, 
3 κ » 2 ΐ, .᾿ κ Ἷ 

ἐπὶ δεῖπνον, ἐς ξυμπόσιον, ἐπὶ θεωρίαν, 

ἡτηπῖδϑα δὲ ἄκυρος, Ὠθαῖ6 Ὠππ16- 
ΥΔΙΠΥς 

961. ἐξερ. ἀντὶ τοῦ εἰς τὴν γῆν 
μεταβαλῶ τὰς ψήφους. ἔρα γὰρ ἡ 
γῆ. (Ομ, 814.) βούλεται δὲ ἀρι- 
ϑμῆσαι τὰς ψήφους. 8. 4πεηι οξ, 
955. ἤγων. ἰΥδηῃβ]αίιπι ἃ 1παϊς5 δά 
Ἰμπάϊοϊα., 4ὸ 5θηϑβιι δἰΐαπι Τα ϊηὶ 
αἀϊοτηξ οογέαγε- 

962. ρεϑύρϑύδηχ ᾿ΙΡΥαΥΐ5 Βᾶν, 
ἔοικας, αἱ ἐκπέφευγας. Βο6.: δεί- 
ξειν ἔοικε. ΡΙεπα οὐϑιο τὸ ἔρ- 
γον αὐτὸ δείξειν ἔοικεν, εὐ 1 Γ,γ5. 
4.71. τοὔργον τάχ᾽ αὐτὸ δείξει. ε86- 
ΡῈ οΠΆἰ ΡΥ νοχ ἔργον, 586 )}6 εἰἴ- 
ἴατὶ αὐτὸ, 586 ρ6 Ὀϊτασ]α6 νΟΧν τ 
Βίδη. 1192. πάνυ γε μέλη ϑαυμα- 
στά. δείξει δὴ τάχα. αἰοιπι εἱ δη- 
λώσει οἱ σημανεῖ. 8.: ἐκπέφ., ὦ 
“άβης. ὡς ᾿ἀριϑμηϑεισῶν τῶν 
ψήφων καὶ τῶν ἀπολυουσῶν πλει- 
ὄνων οὐσῶν. 

968. ποῦ ᾿σϑ᾽ ὕδωρ; ὡς παρ- 
ειμένου αὐτοῦ, Ψυχρὸν ὕδωρ αἱἷ- 
τεῖ. ἀκούσας γὰρ τὸ ἐκπέφευ - 
γεν (ἐκπέφευγα ς) ὁ “Φιλοκλέων 
ἐλιποψύχησειν. ὅσον γὰρ ἐπ᾽ αὐ- 
τῷ ἦν καταδικασϑείς. 8. 

Θρά, ἔπ. σαυτόν. κπϊπιὶ α6]1-- 

α4ιαΐαπ Ρ855115 οο πο αΤὲ 5ΘΠΘΧ, ΒΕ6.: 
κἰονονὰς, ᾿Απάτγοπι. 1092. ἀᾶ, τί δρά- 
σεις, ὦ γεραιέ; μὴ πέσῃς. ἔπαιρ8 
σαυτόν. ΠΕ. οὐδὲν εἴμ᾽" ἀπωλό- 

μην. ᾿ς 
969. ὦ πολ. ϑεοί. Τιγοῖτα 

(976.}) ἱπρυίπηῖβ οὐ ἀθο5 ΡΥΆΘΒΙ 65 
Ἰπαϊοίογαπη ἰηνοοαῖ, θ.: ξύγ γ- 
μοι. ὡς μέγα τι ἀτόπημα πράξας 
ἀπολογεῖται ΤΡΘΊς θεοῖς. 

978. 8.: ἕν (πιο οὐχ ἕν) ἐστιν 
ἐπὶ δεῖπνονί,) εἰς συμπό - 
σιον. οὕτω γὰρ ἐκάλουν ," ὥστε 
μόνον εἶναι τὸν οἶνον κοινὸν, τὰ 
δὲ λοιπὰ ἕαυτοῦ πομίξειν οὕτω 
κληϑέντα. οἵ. 1209. --- ὀ δἀρρατεὶ, 
Βᾶηο 6556 ἀθβουιρίίομθηι τοῦ συμ- 
ποσίου, ᾳιιοα 5Θαπορδίιγ τὸ δεῖ- 
σινον. 418} 4 1181 10.585 φυοαιθ 6- 

Ῥα]8ὰ5 παι ἱπθρίθ αἰχθυ συμπό- 
σιον, ἃ Ῥϑυίβ, οἱ ἴΐα δοίθηϊ [,δεϊ- 
πὶ, 4ΆΡιιβ συμπόσιον εδ΄ οοτιν-- 
νίωπι. νὶὰθ ΝΙϊδοπίαηιι ΠΙΡΥ πὶ 
ϑθυπι.) ἃ Ο. 6. 8. Κόρκῖο βαϊειπι, 
ἀθ δῃΐᾳᾳ. Οὐ, Ρ. 596., Μαγθεν, 
Π5}19.. 4;, Ἡ. ϑέδρηδηὶ 59 ματι, 
1.8. 

973. ποίτιπι, 4ιϊα ᾿γΥορΥθ βἰρηῖ- 
Ποθὲ νοχ δειοοίίε γ Υπὶ δ, 

οἷο 



ΔΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ὥσϑ᾽ ἡδέως διάγειν σε τὸν λοιπὸν χρόνον" 
975 κοὐχ ἐγχανεῖταί σ᾽ ἐξαπατῶν Ὑπέρβολος. 

ἀλλ᾽ εἰσίωμεν. 
ΦΙ. ταῦτα νῦν γ᾽, εἴπερ δοκεῖ. 
ΧΟ. ἀλλ᾽ ἴτε χαίροντες, ὅποι βούλεσθ᾽ " ἃ. ἀ. κομμ. 

ἰν » Ν 7 Ἐ ’ 

ὑμεῖς δὲ τέως, ὦ μυριάδες ἀναρίϑμητοι, απέ, {τ΄ 
- χ . ῃ 2 Ξ5 , - 

νῦν μὲν τὰ μέλλοντ εὖ λέγεσθαι Ἰ-ππσἢ. 
980 μὴ πέσῃ φαύλως χαμᾶξ᾽ εὐλαβεῖσϑε" α5.. 1}. οἱ 1. ἢ. 

τοῦτο γὰρ σκαιῶν ϑεατῶν ἔστι πάσχειν, κοὐ πρὸς 
ὑμῶν. 1 

Νῦν αὑτε, λεῷ, πρόόδχετε τὸν νοῦν, εἴπερ καϑαρόν 

αὐ} ΗΝ] ΑἸ] βοηδὲ σα8ηὶ ζ6- 
νοϊαΐ ἢ. 1. ϑορῃ. φισααθ 

Β. 1409. ποίας γὰρ ἀστῶν 
εἰς ὁμιλίας; ποίας δ᾽ ἕορ - 
ἔνϑεν οὐ κεπλαυμέναι Πρὸς 

οἶκον ἵξεσϑ᾽ ἀντὶ τῆς ϑεωρίας; 
975. οὐκ ἐγχανεῖται. (Νιιδ. 

1426.. Εἰ χη. 1825., ΖΟΙΔΥ. 1. 610.) 
οὐκ ἐγγελάσει σοι, φησὶν, ὁ Ὑπέρ- 
βολος. ὁρῶν σὲ ταπεινὸν τε καὶ 
οἰκτρὸν ἐκ τοῦ δικάζειν, καὶ τρεῖς 
ὀβολοὺς λαμβάνειν (λαμβάνοντα) 
ἀεὶ πένεσϑαι. ὑπὲρ τῆς πονηρίας 
δὲ Ὑπερβόλου εἴρηται (νἱά. 1πάθχ 
πος ποιῃΐη8.), χαὶ νῦν δὲ ὀλίγα 
παραγφάψομεν. ᾿Αἀνδοκίδης φησὶ 
τοίνυν" περὶ Ὑπερβόλου λέ- 
γειν αἰσχύνομαι, οὐ ὃ μὲν 
πατὴρ ἐστιγμένος ἔτι καὶ 
νῦν ἐν τῷ ἀργυροκοπείῳ 
δουλεύει τῷ δημοσίῳ, ὡς 
δὲ ξένος ὧν καὶ βάρβαρος 
λυχνοποιεῖ. Θεόπομπος δέ φησι 
καὶ τὸν νεχρὸν αὐτοῦ καταποντω- 
ἅήναι, γράφων' ὅτε ἐξωστρά- 
κισαν τὸν Ὑπέρβολον ἐξ ἔ- 
ΦῊ οὖ δὲ καταπλεύσας εἰς 
Σάμον καὶ τὴν οἴκησιν αὐὖ- 
τοῦ ποιησάμενος ἀπέϑαν:Σ͵ 

τοὐτουτὸννεκρὸν εἰς ἀσκὸν 

ΕΥ̓ 

Ὅρα. 

ἥξετ᾽ 
τας; 

τι φιλεῖτε" ἃ. Δτιϑί- 
[4 

παράβ. 

μέωψασϑαι γὰρ τοῖσι ϑεαταῖς ὁ ποιητὴς νῦν ἐπι- 
υμεῖ. 

ἀδικεῖσθαι γάρ φησιν πρότερος, πόλλ᾽ αὐτοὺς εὖ 
πεποιηκῶς, 

ἀγαγόντες εἰς τὸ πέλαγος 
κατεπόντισαν. 8. 

977. τοῦτο πομμάτιον καλεῖται; 
ὅπερ ἐστὶ προκηρυγμα τῆς παρα- 
βάσεως. -- 8. 

978. μυρ. ἄναρ. ΒΥΡΕΥΒΟΙΒ 54- 
15. τιδ!αία Ογαθοὶβ. νἱάθ, 4805 
Ἰαπάδηὶ, Ρ]αί. Τμϑδαεῖ, Ρ. 175, Α. 
οἱ 7. ἀ6 Τιορρ. ρ. 804Ή, Ε., ερὲ- 
ΘΥΘηΤΠλ8 ΔΥπῚ ΑἸΐΠ0]. Ῥα]αΐ. 1. 
Ρ. 594., Αἰμθηδεδιιπι ἔ. 9. ρ. 478., 
δα αίθιη Ἰοοιπι Θομνν ο σἢ. ἔ. ὃ. Ὁ. 
506.: »}Π65010, ὁ μάν τοτι ἢ ρΡοῦ- 
ἴ86. δἰ οι)ι5 νοῦρᾷ ἴῃ πιοπΐθ μ8- 
Ρποσῖ 

980. φυλάττεσϑε, φ φησὶ, μὴ ἐκ- 
φαυλισϑῆναι τὴν διδασκαλίαν τοῦ 
δράματος τούτου. καὶ πρὸ ἑνὸς 
γὰρ ἐνιαυτοῦ τὰς πρώτας Νεφέ- 
λας διδάξας ἀπεκρίϑη. -- 5. φιο 
ἐθηιροῦα ΟΥ̓διϊητι5 ντοῖ Πυτίνῃ, Α- 
τ 5185 διιΐθπὶ Κύννῳ. --- ΕἾ. Ολε. 
δ. αὖτε, τωτγδδ., πὰ ἴῃ ἔαΒα- 

115, ΄ιιὰς πὶ ἀοοιιοταῖ ΑὐἹβίορμα- 
Π65, υχὐ ἴῃ ΠΙδγιη παραβάσεσιν, 
1ἴὰ δὲ 1 Ππᾶοὸ ἔδσθιθ Βθπονο θη 8 πὶ 
οαρίαΐ δΡΘοΙΘτοταμ. ϑ8.: καϑα- 
ρόν. παῤῥησιαστικὸν, εἰλικρινὲς, 
γνήσιον. 

οϑέ. πόλλ᾽ α. εὖ πεπ. διὰ τὸ 
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985 τὰ μὲν οὐ φανερῶς, ἀλλ᾽ ἐπικουρῶν χρύβδην ἕτέ. 
ροισι ποιηταῖς, 

, ᾿ ᾽ ᾿ , " , 
μιμησάμενος τὴν Εὐρυχλέους μαντείαν καὶ διά- 

νοιαν, 
εἰς ἀλλοτρίας γαστέρας ἐνδὺς, κχωμῳδιχὰ πολλὰ 

χέασϑαι" 
μετὰ τοῦτο δὲ καὶ φανερῶς ἤδη κινδυνεύων καϑ'᾽ 

ἑαυτὸν, 
᾽ ᾽ , 2, 3... λα » ῃ ΤΑΣ 

οὐχ ἀλλοτρίων, ἀλλ΄ οἰκείων Μουσῶν στομαῦ ηνιο- 

χήσας. 
κ᾿ ΄ “ 

9900 ἀρϑεὶς δὲ μέγας καὶ τιμηϑεὶς, ὡς οὐδεὶς πώποτ᾽ ἔν 

ὑμῖν, 
οὐκ ἐχτελέσαι φησὶν ἐπαρϑεὶς, οὐδ᾽ ὀγκῶσαι. τὸ 

[4 φρόνημα, 
Ἀ ΄ -“ μὴ οὐδὲ παλαίότρας περικωμάξειν πειρῶν" οὐδ΄; εἴ τις 

ἐραστὴς 
- ἌΙ ς- » » “2, ὃ 3 κωμῳδεῖσθαι παιδίχ ξαυτοῦ, μισῶν ξόπευδε προς 

αὐτὸν, 

ἐν τοῖς δράμασιν αὐτοῦ ἐλέγχειν 
τὰς κλοπὰς ἑἕκάστου. 8. νοϊαὶ ΟἸἹο- 
Ομΐβ ἔαγία Ἐπ Ρ1ι8. 

985. τὰ μὲν οὐ φαν. οὐη ἐκ 
τοῦ φανεροῦ, φησὶν, ἐπικουρεῖ 
ιἐπεκούρει) ὁ ποιητὴς τοῖς ϑεαταῖς 
ὑμῖν, ἀλλὰ δι᾽ ἑτέρων ποιητῶν λά- 
ὥρα: ἐπειδὴ διὰ Φιλωνίδου καὶ 
Καλλιστράτου καϑίει τινὰ τῶν δρα- 
μάτων. πρῶτον γὰρ δρᾶμα καϑῆκε 
δι’ ἑαυτοῦ τοὺς Ἱππέας. 8. 

986. Εὐρυκλέους. οὗτος εἷς 
ἐγγαστρίμυϑος λέγεται ᾿ἀϑήνῃσι τά- 
ληϑῆ μαντευύμενος διὰ τοῦ ἐνυπ- 
ἄρχοντος αὐτῷ “δαίμονος. τοι- 
οὔτον. φησὶ, καὶ ὁ ποιητὴς τρό- 
πον ἐποίησεν εἰς τὰ δράματα, ἕτέ- 
ροις διακόνοις χρώμενος. ἐγγα- 
στρῖται δὲ καὶ Ἐυρυπλεῖται ἐκα- 
λοῦντο ἐντεῦϑεν πάντες οἱ μαν- 
τευόμενοι ἀπὸ Εὐρυκλέους πρῶτον 
τοῦτο ποιήσαντος. τὸ δὲ εἰς ἀ.- 
λοτρίας γαστέρας ἐνδὺς ὧν- 
τὶ τοῦ εἰπεῖν, ὅτι πρότερον ἄλλοις 
ἐδίδου τὰς κωμῳδίας. 8. 

987. κωμ. π. χέασϑαι. ἰηῖε]], 
ὥστε. 

988. κεν ὃ. καϑ' ξαυτόν. διὰ 
γὰρ τὸν κίνδυνον οὐδεὶς ὑπεκοίϑη 
τοὺς Ἱππέας. 8. νά. νιΐα Αὐἱδίο- 
ῬΠδηΐβ, νο]. 1. Ρ. 4. 5681. 

989. ἀλ}., φποπιααπηοαππι ρΡοῦ- 
ἴθ 1111, φαούαπιε οροτα ἴῃ ἀοοθη- 
415 ἔαθι}15 1ρΡ56 Αὐἱϑῖ, ᾿ιϑι15 δϑβῖ. 

591. οὐκ ἐκτεῖ. φησίν. οἷον 
οὐ τέλεον ἐπαρϑήναι, φησὶν, ἦϑέ- 
λησεν" οὐκ ἐπὶ τέλος ἔδοξεν αὐτῷ 
(αὐτῷ, ν6] ἑαυτῷ) ἐλϑεῖν οὔτε τῆς 
ποιήσεως, οὔτε τῶν ἐπαίνων. 8. 

992, (οὐδὲ πειρῶν.) δι Εὔ- 
πολιν. ἐν Αὐτολύκῳ δὲ τοιαῦτά 
φησι. («4118 βαπΐ ἰδία οὐδ᾽ Ε εἴ 
τις -- ἀποφήνῃ.) τοῦτο δὲ καὶ ἐν 
Εἰρήνῃ (7937.) οὕτω" περιήει (Ευ- 
ΡοΙ]15) τὰς παλαίστρας σεμνυνόμε- 
νος, καὶ τοῖς παισὶν ξαυτὸν δῆλον 
ποιῶν τῆς νίκης ἕνεκα. 8. 

993. παιδικ ἄ. ἐπὶ ,.ϑηλειῶν καὶ 
ἀῤῥένων ἐρωμένων τάττεται ἢ λέ- 
ἕξις. --- οὐχὶ δὲ μόνον οἱ ̓ ἐρώμενοι 
χαλοῦνται διὰ τούτων τῶν ὀνομά- 
των, ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ σπουδα- 



οὐδενὶ πώποτέ φησι πιϑέσϑαι, γνώμην τιν᾽ ἔχων 
ἐπιεικῆ, 

μὴ προαγωγοὺς 
ἀποφήνῃ" 

3 »" ὌΣ , , 
οὐδ᾽, ὅτε πρῶτόν γ᾽ ἦρχε διδάσκειν, ἀνθρώποις 

ἘΠ Χ Ὺ , 

φὴσ ἑπιῦϑεσϑαι, 

ἀλλ᾽ Ἡρακλέους ὀργήν τιν᾽ ἔχων τοῖσι μεγίστοις 
ἐπιχειρεῖν, 

ϑρασέως ξυστὰς εὐθὺς ἀπ᾽ ἀρχῆς αὐτῷ τῷ καρχα- 

ρούδοντι, 

οὗ δεινόταταν μὲν ἀπ’ ὀφθαλμῶν Κύννης ἀκτῖνες 
2) 

ἕλαμπον, 

ἑκατὸν δὲ κύκλῳ κεφαλαὶ κολάκων οἰμωξομένων 
ἐλιχμῶντο 

εἶχεν χαράδρας ὄὅλε- 
ὥρον τετοκυίας, 

φώκης δ᾽ ὀσμὴν, λαμίας δ᾽ ὄρχεις ἀπλύτους, πρω- 
κτὸν δὲ καμήλου. 

τοιοῦτον ἰδὼν τέρας οὐ φησὶν δείσας καταδωροδο- 
κῆσαι, 

φησίν τὲ 
μετ᾽ αὐτοῦ 

214 ΦΡΙΣΊΆ ΘΙ ΟΝ ΟὟ Σ 

906 ἵνα τὰς Πὶῆούσας, αἷσιν χρῆται, 

ΕΣ 

1000 

περὶ τὴν κεφαλήν: φωνὴν δ᾽ 

ἀλλ᾽ ὑπὲρ ὑμῶν ἔτι καὶ νυνὶ πολεμεῖ" 

1005 

ξόμενοι πάνυ κατὰ μεταφορὰν τὴν 
ἀπ᾽ ἐκείνων. -- 5. 

995, τὰς Μούσας. τουτέστι 
δράματα. εἰ γὰρ μὴ ,“καταδήλους 
ποιήσουσι τοὺς τοιούτους, ἀλλ᾽ 
ἐπιχρύψουσιν, οἱονεὶ μαστροποιοὶ 
τῶν τοιούτων εὐρεϑήσονται. 8. --- 
ῬΟΘΗ8 ΨΘΥΟ ΠΟΥ 15. ἢ] οὔθ 05 6558 
τοὺς προαγωγοὺς σϑιιδοὶ ΔΘΘΟΒΙ 65 
ἴῃ οΟΥδίῖ. οοῃίγα ΤΠπηδγομιι. ΖΥ. 
Ολν. 

996. ποὺ τϑοῖθ ἄνϑρωποι ορρο- 
λα ἴπΥ τοῖς μεγίστοις. 50Υ 70 6 τη} 
σθηξθο ἀνθρωπίσχοις ἐπιϑέσϑαι. 
Ῥαδο. 726... «τὶ Ιοσιι5 Πιιῖῖο δ᾽ η}1}- 
Ππππτι5 δϑὶ δὲ οπιηΐηο σοηΐθυθμπαιβ: 
οὐκ ἰδιώτας ἀνϑρωπίσκους κωμῳ- 
δῶν οὐδὲ γυναῖκας, ᾿4λλ᾽ Ἡρακλέ- 
οὺς ὀργήν τιν᾽ ἔχων τοῖσι μεγί- 
ὅτοις ἐπιχειρεῖ. ρΡοβίχιιδιη ἔογίθ 

“" ᾽ 2 -" Ι͂ κ -" 

τοῖς ἠπιάλοις ἐπιχειρῆσαι περυσιν καὶ τοῖς πυρε- 

τοῖσιν, 

ΒΟΥΙριτπι εταὶ ἀνθρώποις, ΞρθΥ- 
γΘΏ]ΘηΞ 8ΠΠ| 15 νευβϑιΠποαίου 86 61- 
αἰ φήσ᾽ 834 πιπιθσος δχροπᾶος. 

998. τῷ καρ χ- γ6]αῖ δἰ θυὶ σϑύ- 
Ρετο. 

990 --- 1003. Παθα υϑρϑε δ ἴῃ Ῥὰ- 
661].1., 40 ΤΘΠΆΪ ΓΟ Ἰθοΐουββ. 8.: 
πούβεν ηεὶ πόρνης. -- ϑέλων οὖν 
παραβαλεῖν τὸν Κλέωνα κυνὶ δεὰ 
τὸ ἀναιδὲς, ἑτέρως ἐσχημάτισεν. ---- 

1008. δὼ ρ. ἄοπα ἀαγε, τι ξιιρ6- 
γα 645. π8ηὶ 1ΠΠπὰ πιο Έ ΓΙ ΠΊ, 
ΟΙἸδο Ἰπαιιαπι), ποῖ Οἴοσαρ αὶ ἀοη8, 
564 ροί1ι5 φαοδάδηη ἰδυγο αὶ, πἢ 
ἴρβιιπι ἀοηῖβ Ῥ]δοδύθηΐ. Ηδβύοη. 
δωροδοκεῖ" δίδωσι δῶρα. Βε. 

1004. αὐτοῦ. τοῦ τέρατος τού- 
του, ΟἸΘοΙΪΚ5. 

1005. ἠπίαλος τὸ τοῦ πυρετοῦ 
κρύος. ᾿ἄριστοφ. Νεφέλαις (2) καὶ 
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οἱ τοὺς πατέρας τ᾽ ἤἦγχον νύχτωρ καὶ τοὺς πάπ. 
πους ἀπέπνιγον, 

; ᾿ πν τ δ ϑ » , 2 ᾿ “» 2 ; 

κατακλινομενοί τ ἐπὶ ταῖς κοίταις ἐπὶ τοῖσιν ἀπρα- 
ς - 

γμοσιν ὑμῶν 

ἀντωμοσίας καὶ προσχλήσεις καὶ μαρτυρίας ἕξυνε- 

κόλλων, 

ὥστ᾽ ἀναπηδᾷν δειμαίνοντας πολλοὺς ὡς τὸν πολέ- 

1010 

μαρχον. 

τοιόνδ᾽ εὑρόντες ἀλεξίκακον, τῆς χώρας τῆσδε καϑαρ- 
τὴν, 

ΕἼ ᾿ ΒΩ ΄ ᾽, 2 2 

πέρυσιν καταπρούδοτε καινοτάταις σπείροντ᾽ αὖὐ- 

Θεσμοφοριαζούσαις. (ἴοτε, : Νεφέ- 
λαις" καὶ Θεσμ. β΄. ) ἅμα δ᾽ ἡ- 
πίαλος πυρετοῦ πρόδρομος. 
“Ἰἰδυμος δέ φησι, δαίμων. ὃν ἤπι- 
ἄλην καὶ τίφην (τίφυν. καὶ εὐό- 
παν (9) καλοῦσι. »ἄλλως. τοὺς 
βλάπτοντας τὴν πόλιν λέγει ἠπιά-- 
λους καὶ πυρετούς." -- (οὐ ἐδ. 
Βε.) πέρυσιν. πέρυσι γὰρ τὰς 
Νεφέλας ἐδίδαξεν, ἐν αἷς τοὺς περὶ 
Σωκράτην ἐκωμῴδησεν (ἡπιά- 
λου 5 δὲ αὐτοὺς ὠνόμασεν » ὡς 

ὠχρότητα περισκώπτων) " ἐν δὲ 
τοὶς ἹΙππεῦσι τὸν Κλέωνα, οὕς πρὸ 
τῶν Νεφελῶν καϑῆκε. τὸ δὲ τοὺς 
πατέρας ἤγχον λέγει διὰ τὸν 
ἥττονα λόγον . τὸν πατραλοίαν, ἢ 
διὰ τὸν ὑπ᾽ αὐτοῦ, ὡς φησι, πέ- 

ρυσιν εἰσαχϑέντα ἐν Νεφέλαις τύυ- 
πτοντα τὸν πατέρα αὐτοῦ. 8. 

1007. ἀπράγμοσιν, 
ΘΧΡΟΥΟ 5 ἸΣ01π|η}. 

οἱϊοδίδ 9 

1008. ὧν τ. γράμματά τινα γρα- 
ψάντων, περὶ ὧν ἡ δίκη; ὅ τε 
κατηγορούμενος καὶ ὃ κατηγορῶν 
ἀποφέρουσι͵ “πρὸς τὴν ἀρχήν. κα- 
λεῖται δὲ οὕτως, ἐπειδὴ ἑκάτερος 
αὐτῶν ἀντώμνυεν ν ὁ μὲν τἀληϑῆ 
κατ '᾿ορήσειν, ὁ δὲ τἀληϑῆ ἀπολο- 
γήσεσϑαι. ἄλλως. ἀντωμοσία 
γραφὴ κατά τινος ἔνορκος περὶ ὧν 
ἢ δικῆσθαί φησι. διωμοσία δὲ ὁ 
ἑκατέρωϑεν γινόμενος ὅρκος ὑπὸ 
τῶν δικαζομένων, τοῦ μὲν ὡς 
πράξαντα διώκειν, τοῦ δὲ ὡς οὐκ 

, ’ 

τὸν διανοίαις, 

ἔπραξεν ἀποφάσκειν. (Ποογθϑοιμ5: 
να. Ο. 6. 85. ΚΟρΙαι ΠΡΘΥ σϑσηι. 
46 Ἰερρ. εἵ ἡμάϊςο. στ. Ρ. 679. 
5661.) ) ἐξωμοσία δὲ ἄρνησις σὺν 
ὅρκῳ, ὡς ἀδυνατοῦντος; ἢ παρὰ 
καιρὸν ὄντος αὐτῷ τοῦ λειτουρ- 
γεῖν. (Βε.: ποὺ αἴοῖς, 1105 ογδιῖο- 
ὯΘ65 1) τιδῖτι 11 σ ΘΠ Ε11ΠῚ ΘΟΙ5ΟΥ-- 
Ῥ51556 δ υπϑίουϊοδμι ἀοοιιῖδ5θ, τξ 
ΝαρΡ. 98. οὗτοι διδάσκουσ᾽, ἀργύ- 
θέον ἦν τις διδῷ “Δέγοντα νικᾷν 
καὶ δίκαια, κἄδικα.) προσκλή- 
σεις. παρὰ τὸ προσκαλεῖσϑαι, ὅπερ 
ἐστὶν εἰς συμβάσεις καὶ συνθήκας 
καὶ διαλλαγὰς παρακαλεῖν. 8. ξυν. 
ΝΡ. 445. ψευδῶν συγκολλητής. 
86. 

1009. τὸν πολ. -- ἀρχή τίς 
ἐστι παρ᾽ ᾿ϑηναίοις οὕτω καλου- 
μένη. ἔστι δὲ οὗτος εἷς τῶν ϑ΄ ἀρ- 
χόντων. διοικεῖ δὲ οὗτος ἄλλα τὲ 
καὶ εἰσάγει δίκας τάς τε τοῦ ἀπο- 
στασίου (ἀπροστασίου) καὶ κλήρων 
τοῖς μετοίκοις εἴο. ὃ. οἵ. Κοὸρξ. 1. 
84 1008. ». 661. 

1011. περ. κατ. ὅτε πέρυσι δι- 
δάξας τὰς πρώτας Νεφέλας ἡττή- 
ὅη. --- ὃ. καιν. - διανοίαις. 
ἄμγθ οπιίδδιιηι δὶ ὑμᾶς νε] αιια- 
ἀλη δἰ π}11 6. «πᾶγθ πᾶ πὶ 5ΟΥΙΒΙ 
καινοτάτας διανοίας. ποίιμηι ἃ εἴ 
αι ἕλοι !θ ρϑυιμ τα γ] που 56 ἴῃ 
ΜΜ58. νάθ πος δᾶ Επιχὶρ. μὰ. Τὶ, 
1278., Ογο]. 110. εἴο. 
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ἃς ὑπὸ τοῦ μὴ γνῶναι καϑαρῶς ὑμεῖς ἐποιήσατ᾽ 
ἀναλδεῖς" 

καίτοι σπένδων πόλλ ἐπὶ πολλοῖς ὄμνυσιν τὸν Ζ1ιό- 
νυδον, 

Α Υ͂ 2 Ε ’ 3. 9) “ " ΝΠ. 

μὴ πωποτ᾽ ἀμείνον᾽ ἔπη τούτων κωμῳδικὰ μηδὲν 

1018 

ἀκοῦσαι. 

τοῦτο μὲν οὖν ἔσϑ᾽ ὑμῖν αἰσχρὸν τοῖς μὴ γνοῦσιν 

παραχρῆμα" 
ὁ δὲ ποιητὴς οὐδὲν χείρων παρὰ τοῖσι δοφοῖς νε- 

νόμισται, 
εἶ παρελαύνων τοὺς ἀντιπάλους τὴν ἐπίνοιαν ξυνέ- 

τριψεν. 

ἀλλὰ τολοιπὸν τῶν ποιητῶν, ἂς 
ὦ δαιμόνιοι, τοὺς ζητοῦντας 

1020 καινόν τι λέγειν καξευρίόσκειν 
στέργετε μᾶλλον καὶ ϑεραπεύετε, 

Α δ [4 [4 2 3 - 

καὶ τὰ νοήματα δσωΐξεσῦ αὐτῶν" 

ἐσβάλλετε δ᾽ εἰς τὰς κιβωτοὺς 
“-“ν " » “.ϑ 

μετὰ τῶν μήλων. κἂν ταῦτα ποιῆϑ᾽; 

102ὅ 
ὀξήσει δεξιότητος. 

ἰ ἘΔ... 9. 2} » δ , ὑμῖν δίί ἔτους τῶν ἱματίων 
ἃ. ῬΆΓ. 

ΗΜ. Ὦ, πάλαι ποτ᾽ ὄντες ἡμεῖς ἄλκιμοι μὲν ἐν χοροῖς. 

1012. τὰς καινὰς διανοίας ἀγνο- 
ἤσαντες ἀπὸ τοῦ μὴ νοεῖν παρε- 
κρίνατε. ἀναλδεῖς δὲ ταπεινὰς, 
ἀσϑενεῖς. 8. καϑ' σαφῶς, ἀκρι- 
βῶς, αὐ Ηθβυοῃ. Ἰηϊουρυθίαξυ, 

1013. Οοπιίοιι5 Ροδία ἀ]οῖξ 88 
(Πραηἴθηι 586ρ 115) 1 ΥΘΥῸ ΒΘ Βδο- 
οὔσῃ, ααΐα πιο 58} χαμαὶ [πα] 
Βοθῃϊοῖ, Β6. 

1015. παρ. παραυτίκα. 
δα ΡΙπῖ. 777. 

1017. εἴπερ ἐλαύνων (εἰ παρ- 
ελαύνων ) τοὺς ἀντ. ἀντὶ τοῦ 
ἐπιχειρῶν καὶ ἐπιτρέχων. τὸ δὲ 
συνέτριψεν ἀπὸ τῶν ἐρετῶν 

ἐπήγαγε τῶν ὑπὸ ῥύμης συντριβόν- 
των τος κώπας: --- ἕνιοι δέ φασιν, 
ὅτι ἀπὸ τῶν διατριβόντων τὰ ἅρ- 
ματα τὴν μεταφορὰν ἐδέξατο, ἐπ 
πειδὴ πρὸς τὸ παρελαύνων ἐπ- 

νἱ8. 8. 

{ς 1 0 Ὁ: 

ἤνεγκε τὸ ξυν ἑτριϑ ε. τὰ νοή- 
ματα δὲ τὰ ἐπινοήματα τῶν δρα- 
μάτων. 8. ἐπίνοιαν, οορίξαίο- 
ὨΒ8ΠΊ, 5061). θἐδὲ ἰδ δρ6 ᾿(νἱοτουίαθ) 
αἰφοίαεέ. 

1024. μετὰ (τῶν) μήλων. εἰώ- 
ϑασι γὰρ εἰς τὰ κιβώτια μῆλα βάλ- 
λειν δι᾿ εὐοσμίαν. 8. Ργδοίου νὰ]- 
ΘαΥΪα πὲ Πρ ιαμξαν πια]α ΟΥ ἀοὨ 8, 
Μεαΐοα, Ῥεβίσα, εὖ τπομιδ Η, 
Μοϑ5. οἵ, 1226. 

1096. δεξ. δεξιοὶ δόξετε εἶναι. 
ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν δὲ ὀσμῆς δεξεό- 
τητος εἶπεν, ὡς πρὸς τὸ πρᾶ- 
γμα. 5. 

1027. ὁ Χορὸς πρὸς ἑαυτὸν, πα- 
ρὲ τὸ πάλαι ποτ᾽ ἦσαν ἄλκι- 
μοι Μιλήσιοι. 8. οἵ, Ε]αὶ, 998., 
1071. 
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ἄλκιμοι δ᾽ ἐν μάχαις, 
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οὗ. 4. 
ι ᾽ ρ»““ -“ " , » 

καὶ κατ᾽ αὐτὸ τοῦτο δὴ μόνον ἄνδρες μαχιμώτατοι, 

8.; ἴ. α- δὲ δ], 

1090 πρίν ποτ ἦν, πρὶν, ταῦτα" νῦν δ᾽ ΤΠ 6} ἴδ: 
᾿ οἴχεται, κύκνοιο τε πολιώτεραι δὴ 5.9. 2 1{Π. 

αἵδ᾽ ἐπανϑοῦσιν τρίχες. ἀλλὰ κἀκ τῶν λειψάνων 
ΞΕ ἢ, 

Ἐ δεῖ τῶνδε δώμην νεανικὴν ἔχειν. ἐγὼ τοὐμὸν νο- 
μίζω 1 Πὶ 

γῆρας εἶναι κρεῖττον ἢ πολλῶν κικίννους νεανιῶν, 

ἴς ἴ, 0: 

1085 καὶ σχῆμα, κεὐρυπρωκτίαν. 1 ἢ: 
ΧΟ. Εἴ τις ὑμῶν, ὦ ϑεαταὶ, τὴν ἐμὴν ἰδὼν φύσιν 

1099, Ρ᾽ΘΥΪ τι οπΊη65 ΠΡ συ: αὐτὸ 
δὴ τοῦτο: Ἔν. εἱ α  4πὶ Βτιη- 
ΟΚΙ αὐτὸ τοῦτο δὴ μόνον ἄνδρες 
γε μαχ, ὁοΩΡΥιΕ πιεῖγο τοῦτο δὴ, 
τηΐη5 σομηργιδ γὲ ἰδέα, αιοά 
γαὶθ ἴουϊαΐῃβ ἴῃ θυ 51556 ᾿νἱἀοιατ 
νεΥ Ι ΠΟΘΙΟΥ, 510}}}15 Βεαποκίο, 4] 
μαος καὶ κατ᾽ αὐτὸ τοῦτο δὴ μό- 
νον ἄνδρες γε μαχιμώτατοι παρεοὲ 
Ῥτο ἐδισαῃιθῖσο ἴχοσῃ. οεΐ., αιαβὶ 
ΡΟ οΥΙΟΥ ν ΘΥΡ] ἄνδρες φοστιρὶ Ροβ- 
511 βϑαφιιθαΐα σοηβοηα. ἴπ|0 Θοάδθπι 
ΠΟΘ ΊΓΟ ΟΟΠΞΟΥΡ 15 δϑβὺ Πὶς νΟΥβιι5, 

4ιιο Οεβαϊρὶ Ἀδρὶ5 848, εἰ γὰρ αἱ 
τοιαίδε πράξεις τίμιαι, τί δεῖ μὲ 
χορεύειν; τϊδὶ αιιοὰ ΡΟ] ΞΟΠ Θη1α- 
ἰἰδῖιι5 1116 δϑὶ δ] γοοπθιιβ εἰ πγ- 
Ῥεγοδίδιβοῖιι, δὰ 5θηΐθη 18} φιοά 
αἰ ποῦ, ἷπ νουρὶΒ αὐτὸ τοῦτο 
Π 6416 ᾿δποσθδα Ῥοββαμς 1πη16]- 
1161, ΠΘ4106 ΡΥΟΕ]Ϊα,, Οοἴιηι ΡΥΟΡΊοΥ 
Ἰοσιπι ΤΘΠΙΟ ΟΥ̓ΘΠῚ νουθὶ χοροῖς, 
ἴα ῬΥΟΡΤΕΥ ταὐτολογίαν : αιοά 
δυΐθλ οὐ] δπὶ 1 πηθηΐθηι νϑηΐΐ, 
αἸοϊπ πη 6558 δεικτικῶς, ΟΠ το πιοη- 
βἰγϑηΐθ τὸ χέντρον, 46 εοὸ Ἰοοδαίιτ 
ἀδιαθπι 1086, 5644. δᾶπ8 βιιρϑβῖ 
Ἡ Βα τα, απι8}}5 1114 οβὶ, 418η} 
ΝΡ. 656. δηΪπηδαν ουοϊε ΒἸοββαίου 
Βυπποκίδηι5, αἰΐαιιθ ΟΠ οΥι5. 60 
ἦρ5ο, ατιὸ αἱστέυην 1 θη 10, τι θπὶ- 
ὈΥΟ ὨΐΠῸΟ ΘΏΘΥΨΑΙΟ 56 ΟἿ᾿πὶ ἔιιῖ556 
ν᾽ θη 5 5᾽ πηιη]. οἵ, 1039. 
οἵ 46 πιοῖγζγο δηποῖ. δὰ 1058. --- 
μόνον, ἱπργίπιϊδ. νἱᾷ6 78 00}»5. 

{. 1. ο. ἐπίῤῥ. 

ἈΠΈΠΟΙ͂Σ ΘΙ; 9.7 Ἐς 9.9.0 
δα ϑορῃ. Δπὶ, 768.; 
εἴς. 

1080. πρὶν ---ταῦτα. τὰ πρὶν 
κατορϑώματα ἀπώλετο. “ίδυμός 
φησιν, ὡς παρῴδησε ταῦτα ἐκ τῶν 
Τιμοχρέοντος τοῦ Ῥοδίου. ὃ. ΕἸ. 
ΟἾγ. ὰσ Ρεδυ θοῦ Θχὶ δε θ δὲ 
(αἰ ]]]!]πὰπλ 11π4 1ῃὼ ἀδαϊσαίίοπε 
ξΑ 5611 8θ4 ἤἄαθὸ ῥγίμς 7μετε. 

1031. ΡΥ] οἴχεταί γε, κύκνου τε, 
οουχιρίο πιοῖτο. 4ποᾶ {ια]6 817, 

ἀμθΙαγθ πὸ5 παι δἰηϊῖ γούθιιβ 
ἀντίστροφος. ἴογπΊδμηι 1118 πὶ σϑηϊ- 
Εἶν δἰϊᾳφιοίϊθθ ΘΟΡΠΟΟΙΣ σϑϑεῖτα]- 
Ἰλῖ15., (18. ΟἴΓ ΡΤΟΥΒΙΙΒ Δϑυϊητῖ556 
1ῃ τ θ]1οἷ5 Ρυιΐθηιι5 ΠῚ ΠΟ ΠΟΞΓΥΙ1ΠΊ, 
ἰγαβοθα 88 παρῳδοῦντα,, τι|118 δὶ 
οδιιβα. γὲ 586ρ6 δαάϊζιηι ἄερτθ- 
Βοπαϊταν ΕἸ Τρ αυ 18. 

1090. ἔχειν. ὡς ἐγὼ Ῥιαν., 8π|4. 
ν, κύκνου πολιώτεραι, εἴο., φιοῦ 
ΔΌΠοΥχοὶ ἃ τπϑῖγο. οὖ ἔογίϊιι5. δϑὲ 
Αϑυπαδίοι. απ} δ] ϑηιοαϊ Μ8- 
Ῥϑηΐασ οἰΐαπι Αοἢ. 888., 885. οἵ. 
δηποῖ, 8 Β8η. 507. ΡΟΝ 118 - 
Ἰῖπι βϑηβδὰ δρουίουα τόνδε, ἀμπὸ 
νίγώπιγ πιὸ) πὶ ἘπΥρ. ΑἸο. 710. 
Εἴθ. ὁ δὲ ὦ 58606 οοηἕαη ἀμ ΠΥ. 

1034. -- ποκκένους (κεκέννου ς) 
ἔλεγον τὰς περιεστεμμένας καὶ τε- 
τημελημένας τρίχας. σχῆμα δὲ 
τὴν σκευὴν. καὶ τὸν κόσμον. 8. 

1036. φύσιν, δρθοίοπι, Πρώγαπι; 
τῷ ΝᾺ}. 508. Εα 8 γ. 

δηηοίξ, 

Οδᾶ, 60]. 997. 
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εἶτα ϑαυμάξει (ὦ ὁρῶν μέσον διεσφηκωμένον, 
ἥτις ἐστιν ἡ ̓'πίνοια τῆσδε τῆς ἐγκεντρίδος. 
ῥᾳδίως ἐγὼ διδάξω, κἂν ἄμουσος ἡ τοπρίν. 

1040 ἐσμὲν ἡμεῖς, οἷς πρόσεστι, τοῦτο τοὐυῤῥοπύγιον, 

᾿Δττικοὶ, μόνοι δικαίως εὐγενεῖς αὐτόχϑονες, 

ἀνδοικώτατον γένος καὶ πλεῖστα τήνδε τὴν πόλιν 
ὠφελῆσαν ἐν μάχαισιν, ἡνίχ᾽ ἢλϑ᾽ ὁ βάρβαρος, 
τῷ καπνῷ τύφων ἅπασαν τὴν πόλιν καὶ πυρπο- 

1045 

λών, 

ἐξελεῖν ἡμῶν μενοινῶν πρὸς βίαν τἀνϑρήνια. 
εὐθέως γὰρ ἐχδραμόντες ξὺν δόρει, ξὺν ἀσπίδι, 
ἐμαχόμεσϑ᾽ αὐτοῖσι, ϑυμὸν ὀξίνην πεπωχύτες, 

1037. δεεσφῆη.- εἰς σφῆκας 
διεσκευασμένον. --- 8. 

1098. 1 ΠοΡΥ.. οὰπὶ ἥτις ἧ- 
μὼν ἡ ᾿πίνοια ρΙδοιίεβος ΒΘΗΕ16]0 
ερίϑῖ, αὐ ΜΠ]. ρ. 18. Βαὰν, ἢ τίς 
ἡμῶν ἐστὶν ἡ ̓ ᾽πίν. τῆς ἐγκ. ». 66- 
του οοαα. νΟΓΒα ΠΥΡΘΥΠΊΘΙΤΟ ἤ ἢ τίς 
ἡμῶν ἐστὶν ἡ ̓ ᾽πίν. τῆσδε τῆς ἐγκ., 
48 Υ11Π1 Ἰδοϊϊοηιπι πδαΐζα οαγοὶ 
ΒΟ]ΟΘΟΙΒΠΊΟ. 

1089. ὁ στίχος ἐκ Σϑενεβοίας 
Εὐριπίδου. (ἔταρτη. 8. ἴῃ εα. Βε- 
ΟΚΙ : μουσικὸν δ᾽ ἄρα “Ἔρως δὲι- 
δάσκει, κἂν ἄμουσος ἢ τὸ πρίν. 
νος, ΒΘπΙ]. ορίβὶ, δὰ ΜΉ], Ρ. 469. 
566. ρα. Π1ρ5. “ τῇπα.) --- (τοῦτο) 

τοὐῤῥοπύγιον δὲ τὸ ἐγκεντρω- 
μένον (ἐγκεντρούμενον) λέγει. ὃ. 

1041. δεκαέως;, 5 γγαιάο, 
νεΥθ. --- αὐτόχϑονες. δγταῖ15- 
εἶπα ΑἸ θη] Θηβίριι5 ἀρροϑ!]δέϊο, 46 
4 οὗ. Επτὶρ. Ιοη. 669., Ηδτδο]. 
69., ϑῖχδῃ. 8, 1., Μδιις. 46 ἴοτυ- 
ἴαμα ΑΥΠΟΠΔΥ μη ὈΔΡ. 1: Ἔξ: 

1048. ὁ βάρβαρος. τὴν ἐν 
Ιαραϑῶνι κατὰ τοῦ “]αρείου νί- 
κὴν λέγει. 8. φιασπι πὶ ΝΜ Λα ΠΟ 6 
οοηΐγα 1) 8.166 η͵λ 1) 8711 ργαθίθοϊαμπι 
ΡΥΘΘΟΪΑΥΘ 80 ΑἸ ΒΘΠΙ ΘΗ 510 115 δϑὲ Ριι- 
δαδίιπι, οἱ Ρμοβίθα ρυοθὶϊο Ὡδνδ]] 
οομΐτα Χρϑύχθηι. 2ε. ὃ βάρβαρος 
Ῥεῖβα, ἢ. 6. ῬΘυβάσασι. ΡΟΡ ]1ι9, 
αἰοὶ ξοϊθὲ κατ᾽ ἐξοχήν. 

1044. ΟΠογιιβ. γ δβρδγιιμι Το ας 
ἀπ 4πα5ὶ ἀθ νϑβρὶβ δὲ δρίριιβ, 
416 ἔμπιπιϊβ η ιν. βιιργα 448, τῦφε 
πολλῷ τῷ καπνῷ. ἴαϊν δαΐθιι οομι- 

Βιυιβία πΥΡ5 51} δανθηΐξιπι Χουχίβ. 
-- πυρπ. Ἡοτοάοῖιι5 1η ὕτδμηϊδ 
(δ8ρ. 50.) ἐλήλυϑεν ἀνὴρ ᾿4ϑηναῖος 
ἀγγέλλων ἥκειν τὸν βάρβαρον ἐς 
τὴν ᾿Δἀττικὴν, καὶ πᾶσαν αὐτὴν 
πυοπολέεσθϑαι. Βε. 

10:5. τῶν ϑ9. νῦν τὰ τῶν σφη- 
κῶν χηρία. κυρίως δὲ τὰ τών ἀν- 
ϑρηνῶν σμήνη. (τ 1070.) ἀνϑρή- 
νας δὲ οἱ μὲν τὰς μελίσσας, οἱ δὲ 
ἕτερον ζῶον πηροποιοῦν ὅμοιον 
σφηκχί. - 8. 

1046. δορὶ ΒΥ. διιοΐοτα διιάαν. 
ϑυμόν. ἘϊγγΠΟΙΟΘΊιδ ν. δόρει Ρ. 
φΒά,: σὺν δόρει, σὺν ἀσπίδι, χοᾶ 
Ρίδοιϊε ὈΙμάοΥῆο. νὰ δηποῖ. δὰ 
Οδαῖρ. ὍΟοἹ. 580. ἀμέτρως ΤΌΓΥῚ 
γα] σόΥθ5 ξὺν δουρὶ. ξὺν ἁ. 

1047. ϑυμὸν ὁξ. ἀντὶ τοῦ δριε- 
μεῖαν ὀργήν. 8. τγαοιυπιάϊαπι αοΐ-- 
ἄαπι, 1. 6. δούθηι, τ οἶνος ὀξίνης. 
ϑυμὸν ὀξὺν εἰ ἴρ586. 5Ξ8θρῖιι5 αἰχὶϊ 
εὐ ϑοόορῇ. Οβαΐρο (0]. 1117. δὰ 
Β6. πόνο ἀϊοίαμι νἱάθῖιγ πεπωκό- 
τες ϑυμὸν, 4τιδηιν15. ΠΘΠ10 ΠΘϑοϊϑί, 
οἱ δβδιαπι δὲ ρούμι αἰοὶ τροπεκεῖς. 
ῬΙ]διιῖ5 ΤΥο. 9.2, δὲ δεθὶ ἀπιοχὶδ 
Ροοι πὶ ἀοοορῖὲ πιογὶγ Ἐαφμθ ὅπι- 
ἐγὰ ρεοίμ5 86 ρεπείγανϊε ρΡοῖϊο. οἱ 

Υιγϑιια Θϑ θη ἔαθια 190.: τγιᾶπε 
ιαιάϊ θὲ ἀϑάθς οὐἑίραξαθ ϑδμσιὲ οὗ 
απιοτῖδ ΡΥϑη ἀτιπὴ Εἴς. γοββῖιι : 
ἐἰοπτι ϑοβίοίον ἐπ᾿ ταϑδοΐοπ Απι{αἱὲ] 
χαχιτιέθηι τοῖν παῖς ϑρθοσ ὠπὰ δολεία 
Οεροπ ὅόπὸ Ζπὶ Καπιρῇ; νὸπ Εἰ- 
7εγ, νὶθ νοῦ Κυᾶξοσγννείπ, δ6- 
ταιυδοίι. 
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- ᾿ Α ᾽ " 7 ς 7 ᾽ " : ΄ 

στὰς ἀνὴρ παρ΄ ἄνδρ᾽, ὑπ΄ οργῆς τὴν χελύνην 
ἐσθίων" 

6 ᾿ Α - ’ 5 3 ᾿ - " Ε] 7 

ὑπὸ δὲ τῶν τοξευμάτων οὐκ ὴν ἰδεῖν τὸν οὐρανόν. 
ἀλλ᾽ ὅμως ἀπεωσάμεσϑα ξὺν ϑεοῖς πρὸς ἑσπέρᾳ" 

γλαῦξ γὰρ ἡμῶν πρὶν μάχεσϑαι τὸν στρατὸν διέ- 
πτετο. 

εἶτα δ᾽ ἑσπόμεσϑα ϑυννάζοντες εἰς τοὺς ϑυλάκους" 

οἱ δ᾽ ἔφευγον, τὰς γνάϑους καὶ τὰς ὀφρῦς κεντού- 
μενοι" 

ὥστε παρὰ τοῖς βαρβάροισι πενταχοῦ καὶ νῦν ἔτι 
1055 

ΗΜ. 

καὶ κατεστρεψάμην 

μηδὲν ᾿“ττικοῦ καλεῖσϑαι σφηκὸς ἀνδρικώτερον. 
ἄρα δεινὸς ἡ τόϑ᾽, ὥστε πάντα μὴ δεδοικέναι, ἀντ. 

τοὺς ἐναντίους, πλέων ἐκεῖσε ταῖσι τριήρεσιν. 

οὐ γὰρ ἦν ἡμῖν ὕπως 
ῥῆσιν εὖ λέξειν ἐμέλλομεν τότ᾽ οὐδὲ 1000 (5) 
συχκοφαντήσειν τινὰ φροντίς" ἀλλ᾽ ὅστις ἐρέτης 

ἔσουτ᾽ ἄριστος. τοιγαροῦν πολλὰς πόλεις Μήδων 
ἑλόντες 

αἰτιώτατοι φέρεσϑαι τὸν φόρον δεῦρ᾽ ἐσμὲν, ὃν 
κλέπτουσιν οἵ νεώτεροι. 

1048. ὑπ᾽ δργῆς τ. χ. ἐσϑίων. 
οἴ, 748. 8,: τὴν χελ. ἀντὶ τοῦ τὰ 
χείλη. οἱ γὰρ ὀργιζόμενοι ἐνδά- 
Ἄνοῦυσε τὰ χείλη. 

1049. παυγανς σθῖὶ Ηογοάοῖι5 
ῬοΪγηπ. ο. 226., τι τπομτῖξ Βο. 
οὗ, 5680]. 

1051. τὸ γλαῦξ ὄνομα, Εὐφρό- 
νιύς φησιν, ᾿Δττικοὶ μὲν περισπῶ- 
σιν, οἱ δὲ “ωριεῖς ὀξύνουσιν. 
γλαῦκα δὲ τὴν ᾿ἀϑηνᾶῶν. φασὶ δὲ 
κατὰ τὸ ἀληϑὲς γλαῦχα διαπτᾶ- 
σϑαι τὴν νίκην τοῖς ᾿ϑηναίοις 
ἀπαγγέλλουσαν. 8. 

1052. ϑυνν. κεντοῦντες ὡς τοὺς 
ϑύννους τοῖς τριόδουσι, μεταφο- 
ρικῶς. ϑυ λάκους φασὶν εἶναι 
τὰς παρᾶ τοῖς σκέλεσι καὶ τοῖς μη- 
ροῖς Περσικάς. εἴδη βρακίων (βρα- 
κῶν) παρὰ Πέρσαις. (τιοΐϊτιπι νο5ι1- 
τηθηζιμι ῬΘΥΒΩΥΙΠ,) ἃ 41}}115 δρ- 
ΡΘΙ]δέιιπι θϑῖ, οεὲ Ῥδυβαγοσιηι, 60Π- 
Τεγιιηῖ Ἐλισῖρ. ΟΥο]. 168., αιιο Ἰοοο 
Ῥασίαὶ {ὐθυιπηίαγ ϑύλακοι. νἱὰθ 

101 δηποίδίβ.) ϑυνν. εἰς τ ϑυ - 
λάκους, ἀντὶ τοῦ εἰσπηδώντες 
εἰς τὰς ἀναξυρίδας. 8. ΔοδοΒΎ]ῖ5, 
᾿ποηθηΐθ Β6., Ρεῖβ. 494. τοὶ δ᾽, 
ὥστε ϑύννους ἤ τιν᾽ ἰχϑύων βόλον 
᾿ἡγαῖσι κωπῶν ϑοαύσμασίν τ᾽ ἐρει- 
πίων Ἔπαιον, ἐῤῥάχιζον. ἀα τ γη- 
ΠΟΥΠῚ οϑρίμτα οἵ, ἀδηποῖ, δα Εφα, 
918. 

1053. κεντ. τοῦτο πρὸς τὴν ὁ- 
μοιότητα τῶν σφηκῶν. ὃ. 

1058. ταῖς ΠΙΡΥΑΥΪ. ποΐππι 5ἰθὶ 
δθμτι5. ΤΩ ΘΕΧῚ ϑρϑοΐαι, πὶ βο]θηΐ, οἵ. 
νεύβιση ἀντίστοιχον. 

1061. τὰ ὨΙη4. ἀμέτρως Ἀν. 
ὅστις ἄν. «11 ΠΌΥῚ ὃς ἄν: 568 
ΔἸἴθηα δϑὲ ρϑυίοι]α, 

1062. πολλὰς πόλεις. Ἰπ51}}85 
Ἰμ16]Π1σ]Ε., 415 Εχ Ῥϑυβὶ8. δυίριιθ- 
γαμξ ΔΠπεηη., νϑ]ῦ ϑδηλ1., [.6- 
50 11η1, Ναχιπ), ΡΑΥΟῚ οἱ 8185, 4186 
διιηὲ 1110 ἴγδοῖιι. 

1064, οἱ νεώτεροι. ΟἸδοαῦ οἱ 
4111 πὶ ἀσπιασορ. Η. 7055. 
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1065 ΧΟ. Πολλαχοῦ σχοποῦντες ἡμᾶς εἰς ἅπανϑ᾽ εὑρήσετε 
ἀντεπίῤό. 

τοὺς τρύπους καὶ τὴν δίαιταν σφηξὶν ἐμφερεστά- 

1010 

τους. 
πρῶτα μὲν γὰρ οὐδὲν ἡμῶν ξῶον ἠρεϑισμένον 
μᾶλλον ὀξύϑυμόν ἐστιν, οὐδὲ δυσκολώτερον" 
εἶτα τἄλλ᾽ ὅμοια πάντα σφηξὶ μηχανώμεϑα. 
ξυλλεγέντες γὰρ καϑ' ἑσμοὺς, ὡσπερεὶ τἀνθρήνια, 
οἵ μὲν ἡμῶν, οὗπερ “ἄρχων, οἵ δὲ παρὰ τοὺς Ἕν- 

δεκα; 
οἱ δ᾽ ἐν ὠδείῳ δικάξουσ᾽, οἵ δὲ πρὸς τοῖς τειχίοις, 

ξυμβεβυσμένοι πυκνὸν, νεύοντες εἰς τὴν γῆν, μόλις, 
ὥσπερ οἱ σκώληκες, ἐν τοῖς κυττάροις κινούμενοι. 

107γδρ ἔς τε τὴν ἄλλην δίαιταν ἐσμὲν εὐπορώτατοι" 

1070. τᾷ Βεπ:]1. Β οἱβκ. Βυ. εἴς. 
ΠΡΥῚ πιθπάοϑβα ξυλλέγοντες. 

ἸΟΣΊ ΟΣ “δι. νς τ ἫΝ ἝΨΦ δ,ΕΧ ἃ: 
ἐτήρουν οὗτοι τοὺς δεδεμένους. --- 
5. οὔὗπερ -- Ἔνδεκα. ποπιΐηᾶ 
πιϑ δ διγαϊιιη) ΑἸΠΘη]5., 46. φαΐθιι5 
ῬοΟ]]αχ 1. 8. Βε. οἴ. Ο. 6. 85. Κὸρ- 
ΚΠ ΠΡΕῚ ἀθ Ἰθσο. συ. ρ. 618. Ξ64ι.; 
1ἴθπι Ρ. 660. 5661. 

1072. Ἰπτουριηχὶ ροϑβὲ τειχίοις : 
Ἡδπὶ ατι8 6. 5Θ αι ἢ 17, ξυμιβεβυσμέ- 
νοι --- κινούμενοι. 115 ΘΘΏΘΥΘΙΙΠΙ 
ἀΘβουι τα Ππαρῖϊα5. Ὑ ββραγιπὶ οἱ 
Χδίο νἰνθη 1], 

1072. ἐν ὧδ. ῬΟΙΠΙΧ 8. 838. ἐπὶ 
τῷ σίτῳ δίκας ἐν ὠδείῳ ἐδίκαζον, 
ἘΠῚ να. ΘΈΡθύα5, 8... 8.: τύπος 
ἐστὶ ϑεατροειδὴς, ἐν ᾧ εἰώϑασι τὰ 
ποιήματα ἀπαγγέλλειν, πρὶν τῆς 
εἰς τὸ ϑέατρον ἀπαγγελίας. --- ΕἸ. 
ΟὨν, : Οἀδιπι Ἰοοιι5. ἔξ δὰ ἐπθα-- 
{Ὑ 5111} 1{π] 1} 6 Δ ἃ ῬΘΥΙοἶθ οοπ- 
βίσιιοῖι5, τι 46. Τητδΐοοβ. οὐ ἰσασοθ- 
405 διιάϊθθϑηξ (πᾶπὶ δὴ ἀϊοϊταν 
οἰϊαπι τραγῳδία.) ἀδοοτγίδηϊος, αὖ 
αἷτ ΡΙαϊ. (Ρϑύῖο 6 ο. 18.) 101 ἔαγι- 
1185 ΟἹ πη 6. 6 Ὀϑπτασ, ταῦ αν ΓΘ β ἢν, 
οταῖ, δὰ ῬΠοσυμ. (Ρ. 918, 8.); 4τιο 
ζαοίτιμ., τὸ ᾿θ᾽άθην Αὐοποη ἔουιι πὶ 
ΠΑΡΟΥΘὲ οὐ ἤπαϊοῖὶα δχογοθγοῖ, --- 
πρὸς τοῖς τειχίοι ς. γι ΤΟΥ 
γοἔθοϊουθβ δὲ ουγδίουθβ, 4105 ΑΥἹ- 
βίοίθιθβ τειχοποιοὺς νοσαῖ, ἸΟῊ 
Θδξ ΟΥ̓ΙΠΑΥΙ χαρ διαί, 566, 

ῬΥου τἰσῖις ροβί]αθαΐ, 8. ὑὐ 115 
ἸΘΡΟΡΘΏΤΩΥ ΟἸΙΠῚ αιΙΘ 5 ΟΥ̓ 15, τ 
ΠΠΟΘΙΪα νοϑΐοσα οἱ σι Π]η8}- 

ἰϊα το οὶ οἰγαγθηΐ. 81ς 1) θηιοβίῃ, 
ἃ ἰσῖριι Ῥαπαϊοηϊάθ οἰθοῖις οϑῦς: 
ττἀθ πιϑηϑγιιηΐ ΠΟΒ1165 1146 ογαῖΐξ. 
ΑΘϑομ]ηῖα δὲ Ποπιοϑί θη σοηΐγα 
Οἰοδιρμοηΐθπι οἵ ὉΥῸ ΟΟΥΟΙ ἃ. -- 
Τὶ. Οσἠτ.- 

1078. συμβ. πυκνώσαντες ἕαυ- 
τοὺς καὶ κάμψαντες διὰ τὸ γῆρας. 
τὸ δὲ πυκνὸν πρὸς τὸ ξυμβ. 
παίοντες (ῃσο ᾿πνοπογῦ 116 06556 
αϑὶ 1 ΠΡΥΪΒ βιιῖθ, πο φψεύοντες) 
δὲ μόλις τῇ βακτηρίᾳ, ὡς ἂν γέ- 
ροντες. --- ὅ. 

[7 ς ᾽΄ 
1074. ὥσπερ οἱ σκώληκες 

ἐν κυττάροις. τουτέστιν (ἠρέ- 
μα, ὡς οἱ σκώληκες, διὰ τὸ γῆρας. 
κύτταροι δὲ αἱ τῶν κηρίων κοι- 
λότητες. -- ἈἙ8δὃ. οββ.: Ξαδὲ ἄδγ 
αάοπ οἰοίοῖ, ἐπὶ πολέθτι Εμπρ.6, 
δέαγγ ὠπιὰ πηρεοισοσὲ. οἵ ΠΊτι5. ΤῺ 
ϑηποῖ, : 8 ῃ γα ΝΥ Θϑρθηπιαίθιε ἸπῚ 
λολίοπι Ἐξωπιρ(. “ἢ 

1075. χοϊίφιιαθ θέίαπε υἱέας ταΐξίο 
ἑέα οοπιραγαΐα 65ὲ57 μὲ ξαοίίθ οπιπιέα 
ἡπνϑτιίαπιι5, ΒΘ. οἵ τηϑδρίβίγαϊιβ 56 
ϑϑύθγθ αἴοὶε ΟΠμοσιβ, δἰ 8110 αιο- 
οαηάαθ πιοᾶο ναι ἐο! ΘΥασ 8 πιᾶ- 
χίηια απ ᾿ηδιιδίσία δίχα 89111-- 
ἐαῖθ. χιοᾶ ΗδΙνθῦ αἰοιαξ ἀποέοές- 
ἐΐξ- 
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πάντα γὰρ κεντοῦμεν ἄνδρα, κἀχπορίζομεν βίον. 
ἀλλὰ γὰρ κηφῆνες ἡμῖν εἰσὶν ἐγκαϑήμενοι, 
οὐχ ἔχοντες κέντρον, οἱ μένοντες ἡμῶν τοῦ φόρου 
τὸν γόνον κατεσθίουσιν, οὐ ταλαιπωρούμενοι. 

1080 τοῦτο δ᾽ ἔστ᾽ ἄλγιστον ἡμῖν, ἦν τις ἀστράτευτος ὧν 
ἐχφορῇ τὸν μισϑὸν ἡμῶν, τῆσδε τῆς χώρας ὕπερ 
μήτε κώπην μήτε λόγχην μήτε φλύκταιναν λαβών. 
ἀλλ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ τολοιπὸν τῶν πολιτῶν ἔμβραχυ 
ὅστις ἂν μὴ ἴχῃ τὸ χέντρον, μὴ φέρειν τριώβολον. 

1077. κη φ. τοὺς ἐπὶ τοῦ βήμα- 
τος λέγει ῥήτορας. κηφῆνες δὲ εἰς 
σιν οἱ ἄρσενες τῶν μελισσῶν, οἵ- 
τινὲς οὔτε κέντρα ἔχουσιν, οὔτε 
κηρία ἐργάζονται, αλλὰ τὰ τῶν 
μελισσῶν ἔργα ἐσϑίουσιν. Ἡσίοδος 
ΘΒ: ΘΕ. 1). 970:}» πὴ ἤδ τα πς 
κοϑούροις ἵκελος ὅρμὴ 
(619), Οὔτε μελισσάων κὦ μίας 
τον τρύχουσιν ἀεργοὶ Ἔ- 
σθϑοντες. 8. ν4θ6 Ατἱϑίοίθ]β 1.-- 
ἴεγρρ. δα μἴβῦ. δηΐπι. 5, 21. οἷο. 

1078. σθαι, τοῦ φόρου. τού- 

του, ὃ φέρομεν, τοῦ φόρτου. τὸν 
γόνον, γμοεμπι. 

1089. φλύκτ. φύσκαν (φύσκην, 
ν6] φύσσαν, Ριιδέι]8πι) ἐν τῇ χειρὶ 
ἐκ τοῦ κωπηλατεῖν. 8. λαβὼν, 
τΐ χίμετλον οὐδὲν λήψομαι 1180. 
εἴα. 

1088, ἔμβραχυ. καϑάπαξ, ἢ 
παντάπασι --- 8. ϑηϊάας: ἔμβόρε 
χυ ἁπλῶς, ὅλως, συντύμως. οἴ, 

ΗΘΞΥΟΠΠ Ἱπίεγρρ. δα ν. ἐμβραχεῖ 
εὐ ΒΌΒΏΚοη. δα ΤΊπι, ν. ἔμβραχυ. 
Βτ. δὰ ἢ. 1, εἴ δὰ ΤΒαβιη. 890. 
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ΦΙΖΟΚΊΕΩΝ. ΒΖΕΖΥΚΊΕΩΝ. ΧΟΡΟΣ. 

1085 ΦΙ. ἴ":; ποτὲ ξῶν τοῦτον ἀποδυϑήσομαι, ᾿- ἕξ. 
Γ΄ , 

ἐπεὶ μόνος μ᾽ ἔσωσε παρατεταγμένον, 
“δ. 3 ς ΄ 

ο᾽ ὁ βορέας ὁ μέγας ἐπεστρατεύσατο. 
ΒΖ. 

ΦΙ. 

1090 

ἀγαϑὸν ἔοικας οὐδὲν ἐπιϑυμεῖν παϑεῖν. 
μιὰ τὸν εἴ, οὐ γὰρ οὐδαμῶς μοι ξύμφορον" 
χαὶ γὰρ πρότερον ἐπανϑραχίδων ἐμπλήμενος 
ἀπέδωκχ᾽ ὀφείλων τῷ γναφεῖ τριώβολον. 

ΒΖ. ἀλλ᾽ οὖν πεπειράσϑω γ᾽, ἐπειδήπερ γ᾽ ἅπαξ 
2 ᾿" δ [ 3 » 
ἐμοὶ σεαυτὸν παραδέδωκας εὖ ποιεῖν. 

ΦΙ. 

ΒΖ. 

1096 

1085. καυνάκην ἀφιῶσαι (ἀμ- 
φιάσαι) βούλεται τὸν πατέρα ὁ 
υἱὸς, ἀφελόμενος τὸ τριβώνιον. 
φησὶν οὖν; ὅτι τρίβωνα οὐκ ἀφ- 
αἱἰρῶ ἐμαυτοῦ. -- καυνάκπης 
(1100. δὲ χλαῖνα Περσιπὴ ἀλεεινὴ, 
παρὰ τὸ ἀλεαίνεσϑαι. ὁ δὲ Παλα- 
μήδης φησίν" καυνάκης ἐστὶ Περ- 
σικὸν ἱμάτιον. ἔχον ἐκ τοῦ ἑτέρου 
μέρους μαλλούς. (εϑοὲ καυνάκη, 
ΘαιηθοΙ 1, τιῦ αἱ Ἄαγτο ἀδ 10. Γι. 
4, 85.. 585:ιπι πιδῆι5 εἰ ἀμφίμαλ- 
λον, αὖ φυΐϊάδπι σθηβθπῖ: αὖ 8]1], 
ἑτερόμαλλον : ἀδπίαιιθ Ὑ]Ποβιιπιὶ δὲ 
δύοθηᾶο ἔρΊσοΥἿξ ἀοοομηπηο αἸ1Π|. ΓΣ 
Εἰ. Ολτ. ) ἄλλως -- σάγμα δὲ 
(1105.) ἡ ϑήκη τοῦ ὅπλου. -- ἐπ- 
ἑστρατεῦύ σατο δὲ σφοδρῶς ἐπ- 
ἤλϑε τοῖς ἡμετέροις μαχεσόμενος 
σώμασι. μήποτε τὸν πνεύσαντά 
φησι βορέαν ἐπὶ τῷ ᾿᾿ρτεμισίῳ, 
καὶ διαφϑείραντα τὸν τῶν βαρβά- 

, ΞῈ ΄ » 
τί οὖν κελεύεις δρᾷν με; 

Α , 3. » 

τὸν τρίβων ἄφες, 

τηνδὶ δὲ χλαῖναν ἀναβαλοῦ τριβωνικῶς. 

ρῶν στύλον. πολὺς γὰρ ἐπελϑὼν 
κατέδυσεν αὐτῶν τὰ σκάφη; βοη- 
σῶν τοῖς ᾿ἀϑηναίοις. διὸ καλῶς τὸ 

ἐπεστρατεύσατο. 8. ν]ᾶ. Ηε- 
τοαοῖ, {Υ8η186 σᾶρρ. 19.. 18. 

1089. οὐδ. μοι ξύμφορον. 
οὐ λυσιτελεῖ μοι, φησὶ; πολυτελῆ 
ἀμφιέννυσθαι" καὶ γὰρ πρώην ἐ- 
χϑύδια ἐσϑίων ὀπτὼ, καταστάξαν- 
τος ζωμοῦ ἐπὶ τὸ ἱμάτιον, τριώ- 
βολον ἔδωκα τῷ κπναφεῖ μισϑὸν, 
τουτέστι τῷ πλύνοντι τὰ ἱμάτια. 
δ. δ᾽. ΠΕΣ 099. 

1092. πεπξειερ. ἱπιρθυβομδ]  οῦ, 
Βε. 

1094. τὸν τροίβ. Ὁ 116ὲ 
1095. ἐὰν μὲν τριβωνικῶς, 

ὥσπερ τριβώνιον τετριμμένῳ καὶ 
ἀσϑενήσαντι (τετριμμένον καὶ ἀ- 
σϑενῆσαν τι). ἐὰν δὲ γεροντε- 
κῶς (ᾳυαπι, Ἰθου Το πθ πὶ ̓ σαι 1 τ6- 

Ῥογῖϊ, 8.),, εἷς πρέπει γέροντι. 8. 
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ΦΙ. ἔπειτα παῖδας χρὴ φυτεύειν καὶ τρέφειν. 
σ᾿’ 3 Ε ’ - 3 “- ’ 

9 οὑτοσί μὲ νῦν ἀποπνῖξαι βουλεται; 

ΒΖ. ἔχ. ἀναβαλοῦ τηνδὶ λαβὼν καὶ μὴ λάλει. 
ΦΙ. τουτὶ τὸ κακὸν τί ἔστι πρὸς πάντων ϑεῶν; 

1100 Β:1. οἵ μὲν καλοῦσι Περσίδ᾽, οἵ δὲ καυνάκην. 
ΦΙ. ἐγὼ δὲ σισύραν ῳόμην Θυμοιτίδα. 
ΒΖ. κού ϑαῦμά γ᾽" ἐς Σάρδεις γὰρ οὐκ ἐλήλυϑας. 

ἔγνως γὰρ ἄν" νῦν δ᾽ οὐχὶ γιγνώσκεις. 
ΦΙ. 

μὰ τὸν Ζί᾽ οὐ τοίνυν γ᾽" 
ἐοικέναι μάλιστα Μορύχου σάγματι. 
οὔκ, ἀλλ᾽ ἐν ᾿Εχβατάνοισι ταῦϑ' ὑφαίνεται. 
2 3 , , ’ , 

ἐν ᾿Εχβατάνοισι γίγνεται κρόκης χολιξ; 

πόϑεν, ὦ ᾿γάϑ᾽; ἀλλὰ τοῦτο τοῖσι βαρβάροις 

110 
Β4. 

ΦΙ. 

ΒΖ. 

2 ’ 

ἐγώ; 
δ, «ἢ -» ΞΟ Ν 

ἀτὰρ δοκεῖ γ᾽ ἐμοὶ 

ς ᾿ Ξ ΄ “ , 
ὑφαίνεται πολλαῖς δαπάναις. αὑτὴ γὲ τοῦ 

1110 
» ’ Ψ “ Φ ’ ἐρίων τάλαντον καταπέπωκε ῥᾳδίως. 

ΦΙ. οὐκοῦν ἐριώλην δῆτ᾽ ἐχρῆν ταύτην καλεῖν 
δικαιότερον ἢ χαυνάκην. 

1096. ἔπειτα ἐμφατικὸν εΞὲ οζ 
ἰηαἸσηδητῖ5., τι Ρ8551η1. 

1097. ἀποπνῖξαι. διὰ τὸ καῦ- 
μα τὸ ἀπὸ τῆς καυνάκης. 8. 

1098. ἔχε, σαρε, σοτηι. ἀκα, ἴγαι- 
οΟρ4}]. ξοσιθξ. οἵ, 1112. 

1100. οἵ. δυποῖ. δὰ 1085. 
1101. σισύραν εἶπεν οὐ τὸ 

μαλλωτὸν, ἀλλὰ βαίταν. ἔστι δὲ 
ἀπὸ δέρματος συῤῥαπτομένη χλα- 
νίς. Θυμαιτίδα δὲ ἀπὸ δήμου τῆς 
Ἱπποϑοωντίδος φυλῆς, ἀπὸ Θυ- 
μοίτου ἥρωος. μήποτε δὲ γραπτέον 
Θυμοιτίδα. (πιΐτιιι, 46 ποὺ αἰ01- 
ἴατα Πουϊηθηι.) 8. 

1102. εἰς Σάρδεις γὰρ ἐπω- 
λεῖτο τὰ Περσικὰ ἱμάτια. -- 8. 
οἷ, δῃημοῖξ, δὰ Ρβο. 11038., Δ. 
ἘΦ 

1104. οὐ τοίνυν γε. οὐκ ἤλ- 
ον εἰς Σάρδεις. 8. 

1105. Πόρυχος ὠχρύς. σά- 
γματι δὲ τῷ μαλλωτῷ σάγῳ, ᾧ 
ἐχρῆτο, εἷς τρυφερὸς, πλείονι 9ά}- 
πει χρώμενος. (οἐ. 488.) -- Ἐπκ- 
βάτανα δὲ πόλις Περσῶν. (εξ. 
Αοἢ. δά. ) κρόκη δὲ ῥοδάνη καὶ 
κροκύφαντος (ἴοτί. κροκύφαντον, 

ἐδαέϊιηι),) ὅτε διὰ κρόκης ὑφαίνε- 
ται. 8. 

1107. χόλιξ λέγεται τὸ τοῦ 
βοὸς ἔντερον μαλλωτὸν, ὃ ἐστιν 
(ὡς) ἐκ κρόκης μαλλός. (εἴ Ῥᾶς. 
692,) ἄλλως. τὰς ἐξοχὰς τῶν κρό- 
κων εἰκάζει χόλικι. τοῦτο δὲ 2ρ- 
τεμίδωρος λέγει τὰς ἐπὶ τῆς κοι 
λίας λεγομένας χολάδας. Εὐφρό- 
νιος δὲ οὐ τὰ ἔντερα καϑ' αὐτὸ, 
ἀλλὰ πᾶν σὺν τῷ λίπει καὶ τοῖς 
ὑμέσιν. 8. κρόκης χόλιξ, πιέο- 
δείτια δα ἰαπα. υἱάϊοι]θ. ΕἸ. ΟἸγ.: 
ἸΔηθος ἤοσοοβ ἴῃ ρᾶᾷῃπο δχίϑῃηϊθβ 
οοιηραγαὶ Ῥονὶβ Ἰηΐθϑίϊμο, αιοᾶ 
ΟΥΒΡαΤ δϑί οἱ σα]αΐ ρϑ! ΠΔττιπ1. --- 

1108. πόϑεν; ποραῖϊο πιοχϑῖδ. 
οἵ. Ἀδ1:. 1882. 8Β;. 

1110. καταπέπωε, Δϑουρϑβιῖ, 
ΔΡβιιηηβδῖῖ. Β6. : βαθριβϑηθ πος 
γοΥΡαη πἰϑιγραῖιγ ἀ6 ΒΒ] πο η1- 
θ15. 

4141. ἐριώλην. ἐρίων ἀπω- 
λειαν, παρὰ τὸ τὰ ἔρια ἀναλῶ- 
σαι. 8. 

1112. 11 μα, γπιιξῖχα ΠΡ ῪῚΞ 
δικαιότερόν γ᾽. δικαιότ., λωνείω5) 
τϑοίΐ5. ἔχε. οἵ. 1098. 
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ΒΖ. ». ςΞ 
ἔχ, ὦ ᾽γαϑὲ, 

καὶ στῆδί γ᾽ ἀμπισχόμενος. 
ΦΙ. οἴμοι δείλαιος, 

ὡς ϑερμὸν ἡ μιαρά τί μου κατήρυγεν ! 
1115 Β4. οὐκ ἀναβαλεῖ; 

᾿ »5 3 2! 3 7. 17 9 δ ΦΙ. ε ΤΗΣ τΣ μα ἐπ οὐχ ἐγῶγ αλλ, ὦ ᾿γαϑὲ, 

εἴπερ γ᾽ ἀνάγχη; κρίβανόν μ' ἀμπίσχετε. 
ΒΩ. φέρ᾽. ἀλλ᾽ ἐγώ δε περιβαλῶ" συ δ᾽ οὖν ἴϑι. 
ΦΙ. κατάϑου γε μέντοι καὶ χρεάγραν. 
ΒΖ. 

ΦΙ. 

τιή; 
τί δή; 

ἵν ἐξέλῃς με, πρὶν διεῤῥυηκέναι. 
1190 ΒΖ. ἄγε νυν. ἀποδύου τὰς καταράτους ἐμβάδας, 

τασδὶ δ᾽ ἀνύσας ὑπόδυϑι τὰς Ζακωνικάς. 

ΦΙ. ἐγὼ γὰρ ἂν τλαίην ὑποδύυσασϑαί ποτε 
ἐχϑρῶν παρ᾽ ἀνδρῶν δυσμενῆ καττύματα; 

Β4. ἔνϑες πόδ᾽, ὦ τᾶν, κᾷτα βαῖν᾽ ἐῤῥωμένως, 

1118. καὶ στ. γ᾽ ἀμπ. δὲ σοπι- 
δίδέθ, ἀπε πιά μεγίδ. ΒΘ. 

1114. κατήρυγεν. 
σεν. --- ὃ. 

1116. εἴπερ γ᾽ ἀνάγκη. εἰρω- 
γικῶς. 

1118. τί δή; πος ῬΕΙΠΠΟΟΙΘΟΩΙ 
ἀὐϊρθαρηάαπι 6558 νἱαϊδ ΒΘΙ5Κῖις, 
4ιιοα 51} ρεύβομα ΠΙῚΠ ἸΘρῖσαν ἴῃ 
Πρτῖβ. Βε.: κρεάγραν. [αβοῖς 
Ώ8Π1, 41|ἃ σΟαα] ΘΧΙ ἢ ΟΑΓΠ65 

ΕΧ ο1]1ς, 06 ὲ δρροῃηῖ, τιῖ β: πη 16 
ΘΧΙπιϑίιῦ 6 νοϑίθ, αιιαϑδὶ οοοίμϑ. 

κατέπνευ- 
ΓΣ 

1119. πρὶν δὲεῤ ὁ. πρὶν συμι- 
πεσεῖν ἀπὸ τῆς ὀπτήσεως τὰ Ἀρέα 
μου. ἐμβάδας, τὰ δικαστικὰ ὑ- 
ποδήματα. 8. 4ι185] σΑΥ65. Φαιη1 
ἀϑϑδίϑθ διιηΐ, ΠδΥρΡᾶΡῸ Ρτοδῖρεῖ 
εἰΠαοσο οἱ οὐ άθγο. Ἰοσιπὶ δὲ τς 
ϑιπὶ πΐπσ οαρίϑὲ Οὐοπηοιιβ., 568 
58 115 ἔγϊ σιάππι οὐ αἰρηαασι Ρ]αΐατγ- 
ΟἿΣ σθηβαγα. ΕἾ. Οἠτ. 

1191. ἀνύσας. οἵ. 1195. εἰ 1π- 
ὅθχ "ων τὰς Ἴακ. ἀνδρεῖα 
ὑποδήματα. (τ το σο]οτθ, αὖ πιοὸ- 
πτν Ο. 6. 8. Κορ ίκίπι5 ΠΡΥῸ 6.11. 
ἀθ γξρι5 δυύ. Ρ. 626. οἵ, ΕᾺΡεΥ δὰ 
Οοποίοῃ. 74.) ἢ) ἀστειύτερα. ὡς 

αὐτὸς ᾽άριστ. ἐν Θεσμοφ. (148.)" 
ποῦ τὸ πέος; ποῦ χλαῖνα: 
ποῦ Πακωνικαί; ὁ δὲ Φιλ. ἀ- 
ποσείεται αὐτὰς, ὡς ἐχϑρῶν 49η- 
ναίοις τῶν Πακεδαιμονίων. κατ- 
τύματα δὲ δέρματά, τινα ἰσχυρὰ 
καὶ σκληρὰ; ἅπερ τοῖς σανδαλίοις 
καὶ ἄλλοις ὑποδήμασιν ὑποβάλλε- 
ται. 

1193. Ἐπιρ. Ηϑυϑοα, 971. ἐ- 

χϑροῦ λέοντος δυσμενὴ βλαστήμα- 
ΤΟΥΣ 

1124. τὰ Βρηΐ]., Μαγκδπα, δα 
ἘπιτΙρ.. ΤΡΗΪ6. Τν 1207...) Βγτ. εἰς. 
Πρυὶ ὦ ᾿τὸν “κατάβαιν᾽, γε] ὦ τὰν 
καὶ κατάβαιν᾽. Ἀδν. δὲ δα, ΕΎΔΟΙΩΙ 
ὡ τὰν καπύβαιν᾽ , ογίδββθ ρῦὸ ὦ 
τᾶν, καπίβαιν᾽ ; φαθηιαάπιο ἀτιτα 
ῬΥΑΘΡΟΞ ΟΠ 65 ἀπὸ εἰ ἐπὶ ρΡεοτπιῖ- 
ΞΟΘΥῚ δ Σ τιθῆται δομέτον, Μ|6- 
1εἴ. ρ. 98. οἵ. δ6: 416 σ. δὰ Ἐπ σρ. 
ΕἸ. ἦβο. ῃ ἐπίβαινε 1μ 161} 15 6 ἄτιπι 
ΕΧ 8644. τῆς “ακωνικῆς Ὕ6] τὴν 
«ακωνικήν. 586 06 οἰἴαηι σοηξιιβα 
κάτα εἰ κατά. εϑβὶ διΐθπι πος ἢγ- 
Ροτβαΐοιι, β᾽χαϊά θαι νουρὰ ἔνϑες 
πόδα ΡΘΥμ πθηΐ δα 1118 5θαιιθηῖθ 
γεζβιι ἐς τὴν Λακωνικὴν ἀνύσας. 
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ἐς τὴν Δακωνικὴν ἀνύσας. 
ἀδικεῖς γέ με, 

ἐς τὴν πολεμίαν ἀποβιβάξων τὸν πόδα. 
φέρε καὶ τὸν ἕτερον. : 

μηδαμῶς τοῦτόν γ᾽, ἐπεὶ 
γ΄ ΓΝ Α ᾽ -« 3 τ - ΄ 

πάνυ μισολακῶν αὐτοῦ ᾽στιν εἷς τῶν δακτύλων. 
ΒΖ. 

ΦΙ. 

1180 

οὐκ ἔστι παρὰ ταῦτ᾽ ἄλλα. 
κακοδαίμων ἐγὼ, 

ὅστις ἐπὶ γήρᾳ χίμετλον οὐδὲν λήψομαι ! 
ΒΩ. ἄνυσόν ποϑ᾽ ὑποδυσάμενος, εἶτα πλουσίως 

ὡδὶ προβὰς τρυφερόν τι διασαλακώνισον. 
ΦΙ. 

’ - ᾿] - ᾿Ὶ ΄ 2 ο᾽ 

ἰδού. ϑεῶ τὸ σχῆμα, καὶ σκέψαι μ᾽, ὅτῳ 
μάλιστ᾽ ἔοικα τὴν βάδισιν τῶν πλουσίων. 

1185 Β4. ὅτῳ; δοϑιῆνι σκόροδον ἠμφιεσμένῳ. 
ΦΙ. καὶ μὴν προϑυμοῦμαί γε σαυλοπρωκτιᾷν. 
ΒΖ. ἄγε νυν, ἐπιστήσει λόγους σεμνοὺς λέγειν, 

ἀνδρῶν παρόντων πολυμαϑῶν καὶ δεξιῶν; 

1125, 6. -- ἔνϑες ἀντὶ τοῦ ὑ- 
πόδυσαι. ἅμα μὲν “πρὸς τὸ ὑπό- 
ὃημα. ἅμα δὲ πρὸς τὴν χώραν. 
εἰς τὴν πολ. ὁ μὲν εἶπε τὴν Ἴα- 
πωνικὴν ,ἐμβάδα, ὃ δὲ ὑπενόησε 
λέγειν αὐτὸν τὴν χώραν. ὃ. 

1199. οὐκ --- ἄλλα. οτᾶο: οὐκ 
ἔστιν ἄλλα παρὰ ταῦτα, ποπ ροο- 
δώσ αἰία 7ἰογὶ ργαθίθγ μαθὸ, 1. 6. 
ΠΟΥ ΔΙΙΤΟΥ ποπ ροΐαβι, -- κα κο- 
δαίμων --λήψομαι. «ιογίτυγν 
ΞΘ] 5101 Ἰηνῖβδα βία οδ᾽ σθαπηθηΐα 
Ἰπαπδηάα 6566, α(υΐθι5 δάπιις 80- 
δε πεῖς, τἱα σι] 6. δαΐθπι πο «1α- 
κωνικὰς ὑποδυϑήσομαι, 564 ἀϊοῖξ 
χίμετλον οὐδὲν λήψομαι, ρογπίο- 
σιθπε σιοτὲ ἀαύεῦο, «ποὰ δϑὲ 1ηάι 
1119 Ἰμαοοηΐοῖθ, 4 ρὰ5. οα]6 65 πλὰ- 
τ] ΘΙ Θη ΕΓ, λήψομαι. οἵ. 
1082. 

1132, διασ. ἁβρύνϑητι καὶ δια- 
ϑρύφϑητι. οἱ δὲ διασαλακώ- 
νιεσον (δ]απι ἱρίζον ΒΟΥ ρτΥ 8 ΠΊ 
Ἴπ 515 11Ρτὶ5 5080]. Δἰς Ἰηνοπε- 
Ταϊ, νἱὰθ 5644.), ἀπὸ ΖΣαλάκωνος 
μαλακοῦ, τοῦ Αὐτολύκου πατρός. 
ἄλλως. ἔοικεν ἐμφαίνεσϑαι τῷ ὁ- 
νόματι τὸ σαλακωνεύεσϑαι, τουτ- 

ΔΕΙΒΤΟΡΗΛΝΕΒ 1], 

ἔστι τὸ σαλεύειν τὸν πρωχτόν. (ψ᾿ 
ἔν τισι μὲν διαλυκώνισον. ἔν 
δὲ τῇ ᾿Δρτεμιδώρου συναγωγῇ διει- 
λακώνισεν (δεαλακώνεσον). - 
ἄλλως. ἁβρῶς καὶ μαλακῶς σαυτὸν 
δεακίνησον, ἀπὸ Σαλάπωνος τρυ- 
φηλοῦ. --- 85. 6 ΡΥΟΟΘΙΘιβμ,δ ΐοο 
τι διασα- νἱάθ, 5 ἑδπι δϑὲ, Με- 
ἸΥΓΙΟΟ5 οἵ Βοίϑῖριὶ (ομ]θοὶ, ἴα Ατἱ- 
βἴορῃ. Ρ. δ. 

1185. ἀπροσλόγως “παίξει. -- ἢ 
πρὸς τὸν πατέρα ἀμόρφως͵ ἤμφιε- 
σμένον τὴν παυνάκην καὶ ἀναρμό- 
στωξ, χαὶ (πιο ὡς) τὸ σκόροδον 
τῷ δοϑιεῆνι ἀνάρμοστον εἰς ϑερα- 
πείαν. δοϑιὴν ὁὲ φῦμα φλυκταίνῃ 
ἐοικός. 8. τ 488 δπίπι πιράϊοῖπα 
τᾶς ὠνάρμοστος ξιΥιιη οἴ] 0 αιιᾶπὶ 
ΑἸ] τα Ῥ] μια πὶ δου πλο πΐαθ εἴ ΡὮ]γ- 
οἴβθηδ5 ροΐίιι5 Τὰ οὐ πασιιη αιια τι τη6- 
αἰσαϊατιιη 2 --α 11], Ολτ. 

1186. σαυλ. 8ὃ.: σαλεύειν. τὸν 
πρωκτόν. σαῦλον δὲ τὸ κοῦφον. 
Ἡοι. Βγπῖπο ν. Μεγσαγίαπι 98. 
σαύλα ποσὶν βαίνουσα. ἩδδγΟΗ.: 
σαυλὰ, κοῦφα, ἥσυχα, τρυφερά. 
86. 

1137. σεμνοὺς λόγους. εἰρω- 
γνικῶςγ οϊ οἱ σοφοὶ 1159. 
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ΦΙ. ἔγωγε. 
ΒΖ 

ΦΙ. 

1140 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

τίνας δῆτ᾽ ἂν λέγοις; 

πολλοὺς πάνυ. 
πρῶτον μὲν, ὡς ἡ Δαμί᾽ ἁλοῦσ᾽ ἐπέρδετο" 
ἔπειτα δ΄, ὡς ὁ Καρδοπίων τὴν μητέρα... 

ΒΖ. μὴ μοί γε μύϑους, ἀλλὰ τῶν ἀνθρωπίνων 
οἵους λέγομεν μάλιστα τοὺς κατ᾿ οἰχίαν. 

ΦΙ. 

{145 

ΒΖ. 

ἐγῷδα τοίνυν τῶν γε πάνυ κατ᾽ οἰκίαν ΄ 
ἐκεῖνον, ὡς οὕτω ποτ᾽ ἡν μῦς καὶ γαλῆ. 
Ξ: Α 5 ᾿΄ , 42!) 

ῶ ὅκαιὲ καπαίδευτε, Θεαγένης ἔφη 
»"Ὕ , Ἁ - ν 4 

τῷ κοπρολόγῳ καὶ ταῦτα λοιδορούμενος, 
- » ᾿ ᾿ 

μῦς καὶ γαλᾶς μέλλεις λέγειν ἐν ἀνδράσι; 

1140. Τιαπιῖα, ΒΕ δὲ Τύργαθ {ἰ- 
118, Ἰ1ρ8ὶ ρίϑοιϊὲ 1ονἱ, «αὶ πη παπι 
ΕΧ 68 5ιιβοθρῖῖ, 60 βδιβθίαίο Ρϑὺ 
ΔΦαπομπθηι δᾶθο δἰ ]οΐα θεὺ Σ,ϑιΐδ, 
πα πο τηοᾶο Ῥα]οΥ Πα] θη}. 811 - 
ἰθεδὲ βδιιᾶτη, 566 Θὑ18 1} ξηΓΟΥΘ ΡΘΥ- 
οἷτὰ ᾿ἐευγαβ ἀοηῃιοβαιθ Ῥούναρασο- 
ἴῃ Υ δ αἰ δὲ ἄθνοσδίιιτι ῬΊΘΥΟϑ, 

4105 Ἰπνθηῖϊββθι, νιθ 5π|6. ν, “α- 
μία, ῬἈΙ]οϑῖταῖ. νῖϊ. ΑΡΟ]]. 4, 95. 
εἰς. Ηοτγαῖ. Α. Ῥ, 839. πδο, φιοά- 
ομγιψζμθ υοἱεὲ, γΡοβοαέ διδὲ ψαῤμία 
ογεαϊ, εις ῥγαχιδαθ Παπιῖας ψίναπὶ 
ῬΩΟΓΙΕΠΣ ἐχέγαἠπας αἶνο. 

1141. καὶ τοῦτο ἀρχὴ εὐϑ οὔ. 
“ἰδυμος" ὁ Καρδοπίων ρρθαξις 
οὐδαμοῦ κωμῳδεῖται, ἀλλ᾽ “4γκυ-- 
λίων, ἐπὶ τῷ τὴν μιητὲ ρα κακῶς 
διατιϑέναι. λείπει δὲ ἔτυψεν. 8. 
ἐχίνει ν6] φαϊάααπι 5ἰπηῖϊθ σι ρρ]6- 
μαὶ Βύ.. Π60 1816: Π81Πὶ 8118 α]- 
οἱ βοϊθηΐ ἐλλειπτικῶς, τὸ πποπτῖῦ 
Ὠϊπα. νἱᾶὰθ δομδξου. δα Βοϑβ. Ε- 
11ρ5. Ῥ. δ88.,70. ΨΊΓΡΊΠ ἹΠΙΘΥΡΡ. 
Θο]ορ. 8, ὃ. εἴο. 

1148. οἴου ς. λόγους. τοὺς 
κατ᾽ οἰκίαν, ζαπιιίατοδ. 

1145. πρὸς τὴν συνήϑειαν, ὅτι 
αὖϑον προἕταττον οὕτως, οἷον" ἣν 
γέρων καὶ γραῦς. καὶ Πλάτων ἐν 
Φαίδρῳ (ὁ. Τπομητ2, νο]. 8. Ρ. 
15.) ἦν οὕτω παῖς; μάλλον 
δὲ μειρακ ἰσκος" τούτῳ δ᾽ 
ἤσαν ἐρασταὶ πάνυ ποζλοί. 
ἄλλως. ἀρχὴ μύϑου. τοῦτο δὲ πρὸς 
τὸ κατ᾽ οἰκίαν εἰρημένον τῷ 
Βδελυκλέωνι, οἱόμενος περὶ ευϑα- 

οίων αὐτὸν λέγειν. 8. ὈΥΪΠΟΙρΡΙΙΠ 
81]}5. ἔα ]αθ. 86. 

1146. Θεαγένης ἀράϊ αποΐοῦγθ 
Βυιποῖῖο,, ΟἿΣ ἀββθη αν ΓΟΡΘΟΚ. 
δα Ῥῆγνη, Ρ. 658. 5878 0} 8 1115 
Ηἰς νἱαθίιν 6556 σπᾶπι αι ΡδΥ- 
ΒΕΣΙΠ ΤΙΣ ἴπ Ῥᾷςοθ 874. ΠΡΥῚ Θεο- 
γένης, 488 ᾿ουα Πϑιι βοῖο 81 
51: 1ππβϊταξα. ϑ: Θεογένης. ὅτι 
Θεογένης οὗτός ἐστιν ὁ ᾿ἀχαρνεὺς, 
ὃν καὶ ἐπὶ τῷ μεγάλα ἀποπαρδεῖν 
κωμῳδοῦσιν.᾽ ὃ. 

1147. τῷ κοπρ.,) ποίο ἐἰἰὶ δοῖεν 
χα. αἰοίπηι τὺ τῷ Σεριφίῳ, αἀΘ 
4ὸ ΜΜίδιι, δου. συ. ὃ. 266. ΗΠ απιθ, 
1990. ὧν ἔμαϑες ἐν τῷ ξυμποσίῳ. 
Εσα, 909. καὶ πρὸς ἐμὲ τοῦτ᾽ εἶπ᾽ 
ἀνὴρ κύπρειος, ἢ. 6, Ἰπέθγρυθίθ 
Οὐαβαμ}, υτἱϊδ, αὐ͵εοέιεδ, αὐ χα] ΠοΥ- 
ἰοβ οἰγαπῦ Θργόβάιθ βἰουσούδῃηΐ. 
ἰθίάθπι ΠΏΚοταθ: ., ϑαίηιαβ. δὰ 
Τουΐ}1, ΡΑ]]. Ρ. 888. αἷΐ, 8δοῖα- 
Ῥαμαοβ, 161 ΒΟΙΓΥΔ85. ἈτοίΆ]οροϑ 
δὲ 605, σι πιᾶρηα ΡΥΟΙΛΙ τε, 
ατιο5 ἱπίου οἱ δήτορας, ἃ Οτγϑθοὶβ 
ΔΡΡΘΙ]ΑΥῚ κοπρίους εἰ κοπρολόγους; 
Ἰάχαθ οβίβπαϊς οὰπὶ ΘΧ ἢ. 1.., ἕὰτπα 
ΘΧ 81115. δῖ 111] ἸηρΥδ 5. 6556 
ΔΌΧΙΡ 5... ὨΪΠ1] ρα ]π5. δ) αβπιοαὶ. 
Ἰδοϊαϊίοπθ, δὲ μίης δρ. ΒΡ] ϑαΐτπι 
(ΜΗ. 51ου. 90.) σέφγοογεος ας]. ς 
- ἱπϑρίθ Υ055.: Κοιλιαιιζαπινίθτ. 
καὶ ταῦτα; Εἐΐαπι ργορέθτ ἤος 
σοηντοϊδίτι5 1 ΟΥ̓ 8118. 4ιι8 6 1π 60 
χϑρυθΠθη ἰδ, ΡΘΥΡΘγαπη Ὑγβι]α. αἱ- 
βρη Ῥοϑβὲ ἈΟπΘ.») ΟἿἸΠῚ εε ἔφη 
οἱ λοιδορ. ρμοχεποαὶ δα νϑυρᾶ τῷ 
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ΦΙ. ποίους τινὰς δὲ χρὴ λέγειν ; 
ΒΖ. 

1150 

μεγαλοπρεπεῖς" 

ὡς ξυνεθϑεώρεις ᾿ἀνδροχλεῖ καὶ Κλεισϑένει. 
ΦΙ. ἐγὼ δὲ τεϑεώρηχα πώποτ᾽ οὐδαμοῦ 

πλὴν ἐς Πάρον, καὶ ταῦτα δυ᾽ ὀβολὼ φέρων. 
ΒΩ. ἀλλ οὖν λέγειν χρή σ᾽, ὡς ἐμάχετό γ᾽ αὐτίχα 

᾿Εφουδίων παγκράτιον ᾿Δόκώνδῳ καλῶς, 
1158 ἤδη γέρων ὧν καὶ πολιὸς, ἔχων δέ τοι 

πλευρὰν βαρυτάτην, καὶ χέρας λαγόνας τὲ καὶ 
ϑώρακ ἄριστον. 

ΦΙ. παῦε, παῦ᾽" οὐδὲν λέγεις. 
- Ἄ, δ ’ ’ ’ ἊΝ τ 

πῶς δ᾽ ἂν μαχέσαιτο παγχράτιον ϑώρακ ἔχων; 
ΒΖΩ͂ 

1160 

οὕτως διηγεῖσθαι νομίξζουσ᾽ οἱ σοφοί. 
ἀλλ᾽ ἕτερον εἰπέ μοι᾿ 3 ν “ Γ 

παρ ἀνδράσι ἕένοις 

πίνων σεαυτοῦ ποῖον ἂν λέξαι δοχεῖς 

ἐπὶ νεότητος ἔργον ἀνδρικώτατον; 
ΦΙ. ἐχεῖν,, ἐκεῖν ἀνδρειότατόν γε τῶν ἐμῶν, 

ὅτ᾽ ᾿Εργασίωνος τὰς χάρακας ὑφειλόμην. 

κοπρ., Ὥδα ζεγοηᾶα εδὶ ΒΕΥΡΊΟΥΣ 
Ἰηϊογργοίαϊο μᾶθο: ὁ ἑπάοοξθ δὲ 
ἐπιρογέμτι6., ἡπιφμίς Ἵλθαρότιο5., 16-- 
ἡμ6 οὑπὶ δέεγοογαγίωτπ ἡπιογερατγεί. 

1150. ξυνεϑ. ϑεωροὶ ἀρ. Α- 
μθηη. ΔρΡΡ6]]δ)δμΐεγ,, αἱ ΡΌΡ] σα 
διοϊογαΐϊο δα βδουι ποῖα δχίθγο-- 
συ) δα ογδοιΐα σοηβιϊθηάα, δὰ 
ξεβία, βδϑούα σδυξζαιηΐηα 8] 10 5416 
οομνοηῖΐιβ τ] 6 θη, 411}0115-- 
4116 βι!ροπάϊαμα 6 ΡῈΘ]οο ἀδρᾶ- 
ἰὰγ, νἀ Ηθϑυ Ομ Ἰμϊουρυθίθηι δὰ 
δ΄οββϑδηι ϑεωρικός. βδοχαϊη 586 16- 
δαϊϊομεηι 5616] ἰδηΐιπι, ἴῃ Ρᾶ- 
ΧΌΤΩ ΤῊ 5511Ππ|, ΟὈ]1556 αἀἸοὶὶ ΡῺὨ1]., 
δοσορίο εππογια ΟΡ ΟΙοχιιηι 1 51Π- 
δυ]οβ αἶεβ εἰϊρθμαάϊο. εἰσ διιϊθπὶ 
84158 Αἴμϑῇη, Ῥουβίσησὶξ Οο1.; 

ᾳαϊ Βαγη Ἰοραιϊϊομιπλ 1} 1Π115 
586Ρ6 ἴθ Ποιλθηθ5 Ὁ] οἰ 5ϑἰπιοβ 
σοηξογθρϑηΐ, 408165 ογαηΐ Απᾶτο- 
6165 οἱ ΟἸϊβίμθηθβ. 27. οἵ. Ῥδο. 
840. εὐ ἀβ βεϊρεηαῖο Αοῖ, 67. 8.: 
ἐμφαίνει μὲν ὡς περὶ γενναίων 
τινῶν καὶ λαμπρῶν. ἄνδρο κλέα 
δὲ Κρατῖνος Σερίφοις φησὶ δοῦ - 
λον καὶ πτωχὸν, ἡταιρηκότα αὖὐ- 
τόν: Τηλεκλείδης δὲ καὶ Φραντί- 

δης (ὐπμα]ίπι Ἰορὶ ᾿Εκφαντίδης . «αὶ 
ΒαΙΎΤΟΒ. δουϊρβιῦ : ὥδηὶ Φραντίδην 
ὨΘΒΟΙΟ 4115 5ἰ[. 2}, Ολτ.) βαλλαν- 
τιοτόμον. ὁ δὲ -“Ἀλεισϑένης ἐπὶ μα- 
λακίᾳ γνωριμώτατος οἷο, 8, ἀθ 
ΟἸβίμομθ οἵ. ΑσΠ. 118, 

1152. καὶ --- φέρων. ἀντὶ τοῦ 
μισϑωτὸς ὧν στρατιώτης. - 5. 

1154. ο"ϑοιγα ποηιηδ, {πᾶ6 ]οοἱ 
σϑιισα οοηβοία 6558 ἃ Οοπῖοο 80- 
ἈΠ ταίαν 8.., εἰ μὴ, ἄρα, ἱπααΐ!, ὁ ὁ 
᾿Ἐρουδίων (50) ἐστὶν ὃ ἐν τοῖς 
᾿Ολυμπιάσι φερόμενος Ἐρουδίων 
αινάλιος. οἵ. ἰαξουλ5. 1986. 5684. 

8157: ϑώρακα, τὸν πολεμικὸν 
ἐνόησε χιτῶνα, τοῦ Βδελυκλέωνος 
τὸ στῆϑος εἰπόντος. -- φησὶν οὖν" 
πῶς ἂν μαχέσαιτο παγπράτιον καϑ'- 
ὠπλίσμενος; ἐπειδὴ νόμος ἦν τοὺς 
γυμναστὰς γυμνοὺς εἰς τὸν ἀγῶνα- 
εἰσέρχεσϑαι. 8. 

1159. νομίξουσι, 5οἴοτιε, οὗ 
σοφοὶ αϊοίιπι εἰρωνικῶβ. 

1160. παρ᾽ ἀνδρ. ξένοις. 
ἔϑος γὰρ ἐπὶ τῶν ξένων καυχᾶ- 
σϑαι. ὃ. 
1168. ᾿[Ἐφγασ. γεωργοῦ. ϑηλυ- 

πῶς δὲ ἐπὶ τῶν ἀμπέλων ἡ χάραξ, 

ἘΠ 

δι σόν, Ὁ 
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1105 ΒΖ. ἀπολεῖς με! ποίας χάρακας; ἀλλ᾽ ὡς ἢ κάπρον 
ἐδιώκαϑές ποτ᾽, ἢ λαγὼν, ἢ λαμπάδα 
ἔδραμες, ἀνευρὼν ὅτι νεανυκώτατον. 

ΦΙ . ἐγῴδα τοίνυν τό γε νεανικώτατον" 
ὅτε τὸν δρομέα Φάύλλον ὧν βούπαις ἔτι 

1170 εἷλον διώκων λοιδορίας ψήφοιν δυοῖν. 
ΒΖ. παῦ᾽" ἀλλὰ δευρὶ κατακλινεὶς προσμάνϑανε 

ξυμποτικὸς εἶναι καὶ ξυνουσιαστικός. 
ΦΙ. πῶς οὖν κατακλινῶ; 

ΒΖ. 

φράξ᾽ ἀνύσας. 
εὐσχημόνως. 

ΦΙ. ὡδὶ κελεύεις κατακλιϑῆναι; 
ΒΖ. 

1175 Φ]. πῶς δαί: 

ΒΖ. 

μηδαμῶς. 

τὰ γόνατ᾽ ἔχτεινε, καὶ γυμναστικῶς 
ὑγρὸν χύτλασον σεαυτὸν ἐν τοῖς στρώμασιν. 
ἔπειτ᾽ ἐπαίνεσόν τι τῶν χαλκωμάτων, 
Ἐ ὀροφὴν ϑέασαι, κρεχκαάδι’ αὐλῆς ϑαύμασον᾽ 

ἀρσενικῶς δὲ ἐπὶ τῶν πρὸς πολι- 
ορπίαν. χάφαξ δέ ἐστι τὸ λεπτὸν 
ξελον, ᾧ προσδεσμοῦσι τὴν ἄμπε- 
λον, ἵνα μὴ ὑπὸ τῶν ἀνέμων συν- 
τρεβῇ. 5. 

1167. ἀνευρών. εἰς σεαυτὸν 
λαμπαδιοδρομήσαντα. ὅτῳ γὰρ καὶ 
ἠγωνίζοντο τρόπῳ λαμπάδας ἔχον- 
τες ἐν τῷ Κεραμεικῷ, φανερὸν ἐκ 
τῶν εἰς Βατράχους. (1351.) 5. 
νεαν. τι. 

1169. 5δθάα, εἴρηται περὶ, Φαυλ- 
λου ἐν ᾿ἡχαρνεῦσιν. (Θ10.) ὁ ὁ βού- 
παῖς δὲ ἡλικίας ὄνομα; ὸ νέος 
ἐφῆλιξ. εἷλον διώκων. ἀντὶ 
τοῦ εἰπεῖν, ὅτι ἐνίκησα δρόμῳ, 
πάλιν περὶ δίκης φησί. δρομεὺς 
δὲ ἄριστος. ὁ Φαάῦλλος. ξυνοῦυ - 
σιαστικὸς δὲ κοινωνικός. (νοχ 
δ Ἶρσιι8.) 8. 

11τὸ. ψήφοιν δνοῖν. ἀιιο- 
Ῥιι5 Ρ]τι5. ἔπι ΘΑ] σα] οστπι ἀ8η118- 
Τουϊουιηι, ἰἴϑαιιθ 116 πὶ ΡΘυαϊαξ 
ῬΠΑΥΠ]ῖι5. 

1174. φαίνεται, ὅτι πρὸς τῷ 
στόματι ἔχων τὰ γόνατα κατεκλίϑη. 
γυ μναστικῶς δὲ παλαιστριχῶς. 
χύτλασον δὲ διάχυσον σεαυτὸν, 
ὑγρῶς ἄλειψαι. (ὑγρὸν, 4} οἴξε-- 

οἴπι ἀπ θη 7. ) χυτλάξειν δὲ τὸ μι- 
γνύναι “καὶ διαχεῖν. χύτλα δὲ κυ- 
ρίως τὸ ὑγροῦ ἔτι ἀπὸ ὕδατος ὃν- 
τος τοῦ σώματος ἀλείψασϑαι. καὶ 
χύτλον τὸ ὑδρέλεον (ὑδρέλαιον). 8. 
ν16, Θομηθι ουΐ 16χ. βου. ν. χύτλον. 

1177. ραΐαθ 8.., 41.851 πᾶθὺ 56- 
Υἷο αἀἱσδη ταν. πόα εἰρωνικῶς : 
ὅτι οἱ ἐν συμποσίοις ἀνακείμενοι 
πρὸ τοῦ εἰσαχϑῆναι τὰ βρώματα 
ἐπαινοῦσι τὰ ἐν τῇ οἰκίᾳ σχεύη, 
καὶ τὴν οἰκίαν, καὶ τὰ ἐν τῇ αὐλῇ. 

1178. κρεκάδια νοχ Παιιὰ ΣΟ 
οοΥχιρία, «παι αἱ ΒΥ,, πθα 
οοριϊαηάτιν ἀθ ρυ]βαίίοπθ αἴαπιθ 
ἀδηβαίίομθ ἰθ]86, “πθπῖϑάπιο ἀτιηῖ 
ΒΑΡΡμο ἀϊκὶ κρέκειν τὸν ἱστὸν, 
τὶ 1 6 16 ϑ ταν, Βταμοῖκῖο 1ηΐου- 
Ῥτοῖθ, ονἱστουργήματα, παραπετά- 
σματα , αὐ]αθ8., 861 νϑὶα, φαῖθιιβ 
818 ἴδηι ΟΥ̓ 1115 σταιία 4τι8πὶ 
δύση. νϑηΐο, ρυϊνουῖ, δι} 581 
4αϊα αἰπιὰ ποσούθ ροΐθγδῖ, οὐ θα: 
ἀδρϑίτν. τ πὰπο απ] 6ηὶ Ρο6- 
ἶζοι οομ]θοΐιγδθ, αιιᾶπι ΟΠ αἱ- 
{πΠ]τητι8., Ξοχίβϑθααυτα 6588 χρεχτὰ 
δ αὐλῆς, δέγερίξδ ΡΘΥ αμΐατα 5θῖι 
νϑϑεϊῥιείμπι » δανθηϊθπ δι σοῆν- 
νἱβ, αἰβουσυθη )ιιδαιιθ βοῦν ]8. δὲ 
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τὰς τραπέξας εἰδφέ- 
ρξιυν" 
ἤδη σπένδομεν... 

ΦΙ. πρὸς τῶν ϑεῶν, ἐνύπνιον ἑστιώμεϑα. 

ΒΖ. αὐλητρὶς ἐνεφύσησεν. οἵ δὲ συμπόται 
εἰσὶν Θέωρος, “Αἰσχίνης, Φανὸς, Κλέων, 

ξένος τις ἕτερος πρὸς κεφαλῆς ᾿“κέστορος. 

118 
ΦΙ. 

81 011115, αὐ ΠΘΥῚ βφοϊθὲ Ἰμΐοσ ἀρρ8- 
τοαη πὶ σΟΉν Ἵν], 

1179. ὕδωρ κ. χ- λείπει τὸ αἴ- 
τησαι. οὕτως δὲ ἔϑος λέγειν ὕδωρ 
κατὰ χειρὸς πρὸ τοῦ εἰσοχϑῆ- 
ναι τὴν τράπεζαν" μετὰ δὲ τὸ δεε- 
πνῆσαι ἀπονίψασϑαι δὸς, ὦ 
παῖ. 8. ἀοσοὲ διπὶ ξουηλ]α5 ἴῃ 
ΟΠ ν 15 τιϑϊαΐαβ. οἵ, ἃν. 465. 56 611,; 
Αἰμθη. 10. ρ. 408. 14. ρν. 6Ή1., 
ὩΡῚ αφαϊάδην παθς 4ποχιθ Αὐἱβίο- 
Ῥῆδῖβ ρτοΐοσγιιπίαν, δηηοίαντ Β6. 

1180. σπένδομεν. 5ἰδηϊποαὶ 
ΠλΘηβἷ5 Υϑηιοὐἷβ ΠΟΥ 5 ἴα 1108- 
ἰϊοπθηι, ατιὰπι ΞΘ ρα η Γι ΘΟ. - 
οθηΐιι5 πλιι510;, 58] [ἀὐ Οἢ 65 ΔΥ ΓΘ 5 6116 
ΡῬΥδθϑεϊσίαϊοσαπι, ἀθ6 αφυλθιις. Βγτ. Πι. 
1. δὲ βουίρίουθϑ σϑυ ΡΟ " 

1181. ἐνύπνιον ἔστ. ὅτι εἴρη- 
ται “μὲν τὰ ἐν συμποσίῳ, οὐ μὴν 
γεγένηται. ὡς ὄνειρόν φησιν ἕω- 
ρακέναι. ὃ. 

1183. ἀ6 Τήφοτο αἰϊοΐαπι δα 42, 
“465ολίτιο5 Ἰητο! ]Πσίίαν 561} {185 : 
νίἀο 1903. οἱ δηιμοῖ. δὰ 516. ἀθ 
Ῥλματιο ῬΊιαθπι5 ἈΡ. 5. δὰ Εαπ. 
1:64.: Φανὸς γὰρ κακοπράγμων 
ἐγένετο φιλόνεικος γραμματὲ ὑς. Ἰρϑὶ 
Αὐϊβίορμδηὶ αἰοίζαν ἰσίο Ἰοοο: ὑ- 
πογραφεὺς δικῶν. ἀ6 Ῥῆαιο 4π0- 
ἄδτη, αὐ ρῬᾶγοθ σοοθηαγοῦ, ΑἸοχὶβ 
Οὐοπι. ἃρ. Αἴμεη. 4. Ρ. 161., πιο- 
πθηΐθ Βρ.: καὶ Φυρόμαχος καὶ Φα- 
νὸς, οἱ δι ἡμέρας ,«Ἰειπνοῦσι πέὲμ- 
πτῆς ἀλφίτων κοτύλην μίαν. 
, 1184, 1ὰ ΒΘη11. Β τ. οἷο. 
“Ἄκέστερος. 5, δᾶ Αν. 81.: οὗτός 
ἔστιν ᾿Ἀκέστωρ, τραγῳδίας ποιη- 
τῆς. ἐκαλεῖτο δὲ Σάκας διὰ τὸ δε- 
νος εἶναι. Σάμκες γὰρ Θρᾷκές εἶσι, 

σα] 5Ὸ 

τούτοις ξυνῶν τὰ σκύλι᾿᾽ ὅπως δέξες καλῶς. 
ἀληθές" 

.Ἔ τοὶ 

Θεόπομπος δὲ καὶ τὸν πατέρα αὐ- 
τοῦ Σάκα προσηγόρευσεν ,Τισαμέ- 
γον ( Τισαμένῳ). ὃ δὲ αὐτὸς καὶ 
Διυσὸν ἐκάλεσεν. εἰς δὲ τὴν ποίη- 
σιν αὐτὸν κεχλευάκασι Καλλίας μὲν 
ἐν Πεδήταις" καὶ Σάκον (Σά- 
καν Ὠμιά.) οἱ χοφοὶ μισοῦσι, 
«Κρατῖνος (δ᾽ ) ἐν Κλεοβούλοις " 
ἀκέστορα γὰρ ὅμως εἰκὸς 
λαβεῖ ἵν Πληγὰς, ἐὰν μὴ αυ- 
στρέψῃ (συστρέφῃ Ὁϊπα.) τὰ 
πράγματα. 

1185. τὰ σκόλι ὅπως ὃ. κα- 
λῶς. ἀρχαῖον ἔϑος. ἑστιωμένους 
ἄδειν, ἀκολούϑως τὸ πρῶτον. («τῷ 
πρώτῳ), εἶ παύσαιτο τῆς ὠδῆς. 
καὶ γὰρ ὁ ἔ δάρχης (ἐξαρχῆς; νοὶ 
ἔξαρχος) δάφνην ἢ μυβ ί την, κατέ- 
χων ηδὲ Σιμωνίδου Ἶ “Στησιχόρου 
μέλη ἄχοις οὗ ἤϑελε, καὶ μετὰ 
ταῦτα ΠῚ ἐβούλετο ἐδίδου, οὐχ ὡς 
ἡ τάξις ἀπήτει" καὶ ἔλεγεν ὁ δὲ- 
ξάμενος παρὰ τοῦ πρώτου τὰ ἑξῆς" 
κπαπεῖνος ἐπεδίδου πάλιν ᾧ ἐβού- 
λετο. διὰ τὸ πάντας οὖν ἀπροσδο- 
κήτως ἄδειν καὶ λέγειν τὰ ιέλη, 
σπολιὰ (σκόλια) εἴρηται διὰ τὴν 
δυσκολίαν, (9) ἄλλως. ὕπως παρα- 
δέξῃ. ---- ὃ. νᾶ, ΠΡΘηΙ ραπῖο βοο- 
Ἰτουπι, --- ν δ θυιαι ἀληϑὲς Μιιις 
νοχϑβιιΐ δἀα᾽αϊηηιβ, Ἰΐϑαϊιθ οἱ 586- 
«πϑηϊῖς πιοέγαηι ὙΘϑυ 1558. ΠΟ Ὶ5 
νΙἀθηνῦ δἴπθ λα 101}. ἀληϑὲς 
1... 1, δ βῃϊβοαὶ δίκαιον, δίκαιόν ἐ- 
στιν, ἐμὲ καλῶς δέ ἔχεσθαι τὰ σκπό- 
λια. Ηφογοι. ἀληϑὴς, δίκαιος, οἵ. 
ΜΙαβσταν. δα Ἐμπιῖρ. Ὀν. 494. π- 
416 Θηΐπι 56 η15 οὐαϊίοηὶ οὐμνθαϊέ 

εἰρωνικῶς ἀϊοιαα ἀληϑές ; 46 αιιο 
4101. 
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ὡς οὐδείς γε Διακρίων δεδέξεται. α5., ἀπ. οἱ ἱ. ἃ. Ὁγ. 
ΒΖ. ἐγὼ εἴσομαι" καὶ δὴ γὰρ εἴμ ἐγὼ Κλέων, 1 τ. 

ὰ - 

ἄδω δὲ πρῶτος ᾿“ομοδίου δέξει δὲ σύ. 
2 

οὐδεὶς πώποτ᾽ ἀνὴρ ἐγένετ᾽ ᾿4ϑηναῖος ... 

1100 ΦΙ. οὐχ οὕτω γε πανοῦργος "λέπτης. 
τουτὶ σὺ δράσεις; παραπολεῖ βοώμενος" ΒΖ. 

ΟΠΟΥ. ἐγ. ὈΧ. οἱ 1]. τὰ. 

“αὐ: 

1 {τ 

φήσει γὰρ ξξολεῖν ὅδε καὶ διαφϑερεῖν 
καὶ τῆσδε τῆς γῆς ἐξελᾷν. 

ΦΙ. ἐγὼ δέ γε, 
[κά ΡΣ  : 3 -» , ἐάν γ᾽ ἀπειλῇ, νὴ 4 ἕτερον ἔσομαι. 

119 
-΄ 2 ξ 
ὠνϑροῶφ᾽, ουὔυτος 

“ ὁ μαινόμενος τὸ μέγα 
κράτος, Αθο]. 

ἀντρέψεις ἔτι τὰν πόλιν" ἁ δ᾽ ἔχεται ῥο- 

1186. Δια κρίων. ὡς εἴς ταύ- 
την ἑαυτὸν ἀναπέμπων τὴν τάξιν 
τοῦ πολιτεύματος. κατὰ γὰρ τοὺς 
Σόλωνος νόμους (ἴππιο δῖ 6565 
οἰαϊαιΐας ΑἸΠοπθηϑῖθ5. ἃ ϑοίομθ: 

νἱάς 6. 6.8. Κόρκη ΠΡσππι Θ᾿ ΥΠ. 
46 1666. οἐ πιάϊοο, ΟΥ. Ῥ. 44.) τρεῖς 
ἦσαν αἱ τάξεις, μία μὲν τῶν Πα- 

ραλίων, ὧν προειστήκει δΙῆεγακλῆς " 

ἑτέρα δὲ τῶν Πεδιέων., ὧν προει- 

στήκει Λυκοῦργος" τρίτη δὲ τῶν 

Διακρίων, ὧν προειστήκει Πεισί- 
στρατος. -- ὃ. ἘΠ6 ϑο]οι ἅδη ἀ- 

τπθηθοῦη ἀπτοῖ εἶπ νϑυη ΓΈ 56 

διδαισνθυξαβεαηρ Πα μ6 τι. ἘΠηϊα- 

Κεὶς ραν, τγὰσ Αἴπιθα ἀπτοῖ ὃ Ῥατ- 
τοίη ξουσί ἰοῦ, 16 Τιίαῤγίογ, οαθΥ 

ἩΔΘΗΡΟ Ομ Υ, νϑυ]αηρίθη 1)6- 

χποκτυδαίίο; 16 Ῥεάϊΐον, αἴθ σθῖοπ 6 η 

ΒΟ ΠΟΥ ἀογ ΝΙθάθυιηροι,, μὲς 

ο᾽απᾶάθη διῇ ΟἹ ράσομῖο:; α16 Ρατ- 

αἴΐοτ, οἄθν ΜΙ Θου θουομπ6Γ (ϑίταπα- 

θυ Β6Υ), ὑγΟΠ]Γ6 πὶ οἷπθ σ᾿ Θπ]50ἢ- 

ἀ6 Ψουξαεβαπρ. ΑΙ5. εἷπὶ ἄσμίου ΤΥ- 

Υϑπδη ἕο πῆμ 510} ΕἸ] ΟΚΊΘ ΟΣ 
οἴπρη ὨΙΘκυϊου. ἮΙ. Κο55. εἴ. Ἠδ6- 
τοθοὶ. 1, 59. --- ποσ ΠΙΘ ΤῸ 115115 

οβὶ οἰΐδηι ὅορῆ. Οδα, Ἀ. 1971, οἱ 
Απίῖα. 1174. σομεϊπουΐ 56. δη σιις 5 
βϑηδγίοστιν Παθιι5 ΠΟ ΡΑΓ ΠΥ 
αἰϊδοῖι5. 5615. 

1158. Ἁρμοδίου, πὶ Φρυνί- 
χου 469, Ἁρμοδίον μέλος αἰϊχῖξ 

πᾶς. 

Ῥεϊαγροσιιπι Ιοσο 1110, 4πθπὶ ἰδῖι- 
ἄανι ὃ, δα 1900. αἱΐϊας. Βθ. αἱοὶ 
τπιοποὶ Ὡρμόδιον ἄδειν, νοἰπξ ΑσΠ. 
οϑο,, 1096. 1ηὲ611Πὶ ν᾿ ἀοϑεατ ἢ οὔτι 
1Ππαά ςοο]ΐοπ, οαἢπ5 πὶ π1 δϑὲ ἐν 
μύρτου κλαδὲ τὸ ξίφος φορήσω. 

1189. πιρίγιιθγ 1΄θπὶ φαοὰ δϑὲ 
1Π|ὰ5 ἀδμήτου λόγον εἴς. 1199.. 
564 νεγϑβιι5 ᾿πιρουξθοΐιμβ. Ἶ 

1190. τοῦτο εἶπεν ὡς διαδεχό-- 
μενος αὐτὸν κατὰ τὴν τάξιν τῶν 
τὰ σκόλια λεγόντων. οὐδὲν δὲ τοῦ- 
το πρὸς τὸ ἑξῆς τοῦ σκολίου, ἀλλ᾽ 
εἰς τὸν δῆϑεν λέγοντα Κλέωνα αἵ- 
ψίττεται. ὃ. 

1191. παραπολεῖ, ἀπολεῖ ὡς 
ἔν παρόδῳ, εαδιε δὲ ἐόπιθγθ ρμογίδίδ, 
1111 πγ8}1} διιρσιταῖιε, 
. 1195. ὁ μαεν, τὸ μ. κρ. Ἡ. 6. 
ὁ μαιν. λίαν κρατερώς, νεολοπεθτιξεῦ 
ἥμγοπα. νὰ. Μδι, δύ. 87. ὃ. 493, 
5. - παρωδεῖ ᾳφααράαπι ΑἸσδϑὶ, 
ἀτι48 Ἰορσιπΐαν ἀρ. 8., δε σογσι- 
Ρίβ. 

1196. 11ὁ'ὸυ ΒεΙβικιιβ, ϑδμΐθα., 
Οαἰςέογᾷ. εα Βερμδοβέ. ρΡ. 275.; 
Ὠϊπηα.. γτοβϑυϊιῖο νοῦϑιι Αθο]ΐοο. 
προτὶ ἀνατρέψεις. 8.: ἀνατρέψεις 
ταχέως τὴν πόλιν, ἥτις πρὸς τοῦ- 
το ῥέπει. ἐκ τῶν ᾿Δλκαίου. παρῳ- 
δεῖ εἰς Κλέωνα ὡς μαινόμενον. ΕἸ. 
ΟἸγ.: --- Οἷς, ἱπ 6ρ. δᾶ ἴδηι. (2, 
16.) 5ῖς5 νἱἀθίαν αἰχίθδθ σας ἐποἰὲς- 
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ΒΔ. τί δ᾽, ὅταν Θέωρος πρὸς ποδῶν κατακείμενος ι.ἰτ. 
ἄδῃ, Κλέωνος λαβόμενος τῆς δεξιᾶς, 

δμήτου λόγον, ὦ 'ταῖρε, μαϑὼν τοὺς ὅ- 
γαϑοὺς φίλει... 

ομοσ: ἔν 1. 6. 1. τη. 

1900 τούτῳ τί λέξεις σκύλιον:; 
ΦΙ. ὠδικῶς ἐγώ" 1. Τἰς 

οὐκ ἔστ᾽ ἀλωπεκίξειν, Δ. 
οὐδ᾽ ἀμφοτέροις γίγνεσϑαι φίλον. 

48. 1:8. 61 6ἢ- 

ΒΖ. μετὰ τοῦτον Αἰσχίνης ὁ Σέλλου δέξεται, 1 πἰπ 

ἀνὴρ σοφὸς καὶ μουσικὸς, κἄτ᾽ ἄσεται" 
1205 χρήματα καὶ βίαν Κλειταγύρᾳ τε κἀμοὶ 

μετὰ Θετταλῶν ... 8.57 8 ὅο. 

ΦΙ. πολλὰ δὴ διεκόμισας σὺ κἀγώ. ΤΥ: 
Β4. τουτὶ μὲν ἐπιεικῶς σύ γ᾽ ἐξεπίστασαι" 1. ΕΣ 

γιατὶ σοθρ τέ. βἰῖς 1116 8}. ϑυϊάδτα 
Ἠϊϑιουίοιβ: ὁ δὲ νομίσας ἐπὶ ῥο- 
πῆς κεῖσθαι τὴν τῆς πατρίδος ἡ- 
γεμονίαν εἰς, 

1199. πος {ποαι6 ΑἸοδθοὸ ἐσ]ριῖ 
ἄϊοῖὲ ΕἸ. ΟἾγχ.. ἩΘ5010 Ζπο διιοῖο- 
γ6, 8.: χαὶ τοῦτο ἀρχὴ σκολίου. 
ἑξῆς δὲ ἐστι τῶν δειλῶν (δ᾽ ) 
ἀπέχου, ποιοῦς (γνοὺς), ὅτι 
δειλῶν ὀλίγα χάρις. - τινὲς 
δὲέ φασιν, ὡς; ᾿Δλκήστιδος ὑπερα- 
ποϑανούσης ᾿ἀδμήτου τοῦ ἀνδρὸς 
αὐτῆς; σκύλια καὶ πενϑήρη πρὸς 
αὐτὸν ἤδοντο μέλη, μέχρις ἂν ἡ 
Κόρη ἀνέπεμψεν Ἄλκηστιν, ὡς δ᾽ 
Ἑύριπίδης, “Διδη μαχεσάμενος Ἡ- 
ρακλῆς, --- Αδηχαίιτι5 ἘπΥΤΡΙ Θὰ 
ΑἸ1ο. 618. οὐκ ἠϑέλησας οὐδ᾽ ἐτόλ- 
μῆσας ϑανεῖν Τοῦ σοῦ πρὸ παι- 
δὸς, ἀλλὰ τήνδ᾽ εἰάσατε Γυναῖκ 
ὀϑνείαν, ἣν ἐγὼ καὶ μητέρα Πατέ- 
ρα τὲ γ᾽ ἐνδίκως ὧν ἡγοίμην μό- 
Ψην οἷο. 

1900. ὠὡδικῶς ἐγὼ λέξω. 

1901. νυϊρο ἔστιν, ταϊμιιβ αι] - 
ἥεπὶ ΡΥ ἔθου ᾿γυϊοίβαθο ἸΠΙΠΊΘΥΙ5. 
8.: κολακικὸν (κολαστικὸν) τὸ σκό- 
λιον. ἐν τοῖς Πραξίλλης δὲ φέρε- 
ται παροινΐοις. ἀλωπ. πανουρ- 
γεῖν, κολακεύειν. (πὶ ὑποπιϑηκίξειν 

1947. Β6.) οὐδὲν δὲ τοῦτο πρὸς 
τὸ σπόλεον τὸ «ξἰρη μένον ὑπὸ Θε- 
ὥρου, ἄλλ᾽ ὡς κόλακα διαβάλλει 
αὐτόν. 

1909. 46 πιείσο οἵ, 80ρῇ. Αη- 
τ. 876. 

1908. ὁ ΖΣέλλου. οὗ, 916. 
1204. σοφὸς καὶ μουσιπός. 

ὡσεὶ “ἢ σοφὸς, οὐδὲ (μηδὲ) μου- 
σικπός. 9, 

1205. Κλειταγόρα, (ζλειταγόφας) 
μέλος. τὸ εἰς αὐτὴν Κλειταγόραν, 
ἥτις ἐγένετο ποιήτρια, Θετταλή τις 
γυνή. (μαοοηΐθαπα αἸοῖς δὰ 1γ5. 
1939.) -- ἐκ σκολίου τινὸς, ἐστιν. 
᾿ἡϑηναίοις Θετταλοὶ συνεμάχησαν 
ἐν τῷ πρὸς τοὺς τυράννους (ν]ά, 
δηποῖ, δα 484.) πολέμῳ. 8. - 6θο- 
ἄθπι πιϑίγο τρικώλῳ τι5115 Θδὲ ΘΟΡἢ, 
Απτδ. 1047. ΡΘΥΡθγατη πρυῖ: 

χρήματα χαὶ βίαν 
Κλειταγόρῳ τε κά- 
μοὶ μετὰ Θετταλών. 

1900. πολλὰ χρήματα. δέξεκ., 
οἰ μαϊδεὶ, «πο ΟΥ̓Δ] Θ᾽ 1 ΠΟΥ 
αἰσπηΐ ἀμγολύτίπιβ η. 

1907. ἐπιεικῶς, πάνυ, ΄τιατα 
Ἰοψαθηαϊ χαϊϊοηθι. οἴαι Ο811ο0- 
ΤγδΩ ΟἹ ἔχ ἀΘε ἐΘΠ1118 : ἀἸοίγητιβ ΘΗ1ΠΊ 
βἷο 11. 7 δη» αὶ Πορθοξοπιοτιίν ἵ. 6. δᾶ-- 
Ἱποᾶτμα Θὲ αἰαιηι, ον ΤΊ. ΟΠτ, 



4ΔὩΜἩΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ὕπως δ᾽ ἐπὶ δεῖπνον εἷς Φιλοκτήμονος ἴμεν. 
παῖ, παῖ, τὸ δεῖπνον, Χρυσὲ, συσκεύαξε νῶν, 

ἵνα καὶ μεϑυσϑῶμεν διὰ χρόνου. 
μηδαμῶς. 

κακὸν τὸ πίνειν" ἀπὸ γὰρ οἴνου γίγνεται 
καὶ ϑυροχοπῆσαι, καὶ πατάξαι, καὶ βαλεῖν, 
χἄπειτ᾽ ἀποτίνειν ἀργύριον ἐκ κραιπάλης. 

οὐκ, ἣν ξυνῆῇῆς γ᾽ ἀνδράσι καλοῖς τε κἀγαϑοῖς" 
ἢ γὰρ παρῃτήσαντο τὸν πεπονϑότα, 
ἢ) λόγον ἔλεξας αὐτὸς ἀστεῖόν τινα 
«Αἰσωπικὸν γέλοιον ἢ Συβαριτικὸν, 
τ 2! Ψ " , ἘΚ. ἘΠῚ ῇ 
ὧν ἔμαϑες ἐν τῷ ξυμποσίῳ, κατ᾽ ἐς γέλων 
τὸ πρᾶγμ᾽ ἔτρεψας, ὥστ᾽ ἀφείς σ᾽ ἀποίχεται. 

1990 ΦΙ. μαϑητέον τἄρ᾽ ἐστὶ πολλοὺς τῶν λόγων, 
εἴπερ γ᾽ ἀποτίσω μηδὲν, ἤν τι δοῶ κακόν. 
ἄγε νυν ἴωμεν" μηδὲν ἡμᾶς ἰσχέτω. 

ΧΟ. 

καὶ σκαιὸς οὐδεπώποτε" 

ἀλλ᾽ ᾿Δμυνίας ὁ Σέλλου μᾶλλον, δύκ τῶν Κρωβύ- 1955 

1908. Φιλοχτήμονος. ἄσω- 
τος (9) ἀρ καὶ συνεχῶς δεῖπνα 
ἐποίει. (2) 8 

1209. μεταβαλεῖν ϑέλει τοὺς τρό- 
σους τὸν πρεσβύτην. εἰ δέ ποῦ τις 
ἐκαλεῖτο εἰς ἄριστον ἢ εἰς δεῖπνον, 
τὸ ἄριστον ἢ τὸ δεῖπνον ἑαυτοῦ 
ἔφερε. (οἴ. 972.) τὸ ὄνομα δὲ τοῦ 
ϑεράπουτος Χρυσός. »,πατάξ αι- 
γράφεται καὶ καταράξαι;, ἀντὶ 
τοῦ καταβαλεῖν ϑύραν. 8. 

1914. οὐκ ἔστι κακὸν τὸ πίνειν. 

1915. παρ. παρεμυϑήσαντο, ἢ 
ἐῤῥύσαντο τῆς δίκης, καὶ ἀπέλυσαν 
τῆς αἰτίας. -- 85. Βε.: αἱ οτιῖπι 
φοπίαπι ρϑεμτιὲ αὖ δ, φίθπι οἤἤθτ-- 
εἰεγῖδ. 51 Π σαπὲ ΘοΥϑ. 1 68. 486 
δοϊθηὶ Πουΐ, τὶ Ρ85511|. 

1917. μῦϑοι οὗτοι ἐγένοντο" καὶ 
οἱ μὲν Συβαριτικοὶ περὶ τῶν τε- 

“τραπόδων (τροιϊῃ5 αἰχίσϑοὶ ζώων) 

πολλάκις δὴ δοξ᾽ ἐμαυτῷ δεξιὸς πεφυκέναι, 
ἴ, ἴ, ο. κομμ. 

ττῦ. 

λου, ἀρ τες, 

ἦσαν, οἱ δὲ “σωπικοὶ περὶ τῶν 
ἀνϑρωπίνων. --- 8. σομῖγα ρϑῦ: νἱά 6 
Ἰπΐου5 1981, οἱ βθη4. πβδαιθ δᾶ 
1894. ργαθίθσθρε οἵ. 541. οἱ, αχιιοβ 
Βγ. Ἰαυᾶαὶ, Ηδβυομῖππι ν. Συβα- 
ριτικοὶ λόγοι, ἘΑΡΥ οὶ Β. ΘΓ. 1. 
Ὡς. ΟΥΟΣ ὅδ. τ», Ὁ- 

1918. ἐν τῷ ξυμπ., ἔν τινι 
ξυμπ., νεῖ εἰβηϊδοδίαν ἀυισι]ο 
ποίπμη Διο σομνίνμιπι, οὶ 
Ἰηξουξιθυαι βοπθχ, ααοάασιθ 5016- 
μαϑὶ Ἰδοίατορ, οἵ. 1147. 

1919, --- ἀφεὶς; ὁ παϑὼν δη- 
λονότι. 8. 

1990. 1ἴἴᾳ Ἡδγπδηπ, δ Οτρβῆοα 
Ρ. 216. δΠΠῖχαο. οοαᾶ, μάϑ' γ᾽ ἀφ᾽. 

1293, ὁ ποιητὴς ταῦτα λέγει ἀπὸ 
προσώπου τοῦ Χοροῦ" παραβατι- 
κὰ δὲ τὰ μελύδρια, 8. 
ΤΟΣ ΑἸαστΗς ἔξ Ῥγοπδρὶ ἢϊ- 

115 (74.), 5611 Αθβομάπες (1409.); 
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οὗτος, ὃν γ᾽ ἐγώ ποτ᾿ εἶδον ἀντὶ μήλου καὶ δοᾶς 
δειπνοῦντα μετὰ “εωγύρου μι 

(πεινῇ γὰρ, ἧπερ ᾿Δντιφῶν)" 

ἀλλὰ πρεσβεύων γὰρ ἐς Φάρσαλον ᾧχετ᾽, εἶτ᾽ ἐκεῖ 

1580 

3 . Υ ἊἊ ᾿ ͵ 9 ’ 

αὐτὸς πενέστης ὧν ἐλάττων οὐδενὸς. 

ΟΣ 

βόνος μόνοισι τοῖς Πενέσταισι ξυνὴν τῶν Θεττα- 

1. 

1 ΠΕ 

λῶν, 

ΗΜ. ὦ μακάρι “ὐυτύμενες, ὥς δε μακαρίξομεν ! 

ΟἿ συΐα 51 ΠῈ}ΠΠ1π|5 ΑΠγηΐας ξϊξ 
ΤΟΥ] θι15, Ὀσορίθσθα οἱ μι]ι5 ρᾶ- 
ὮΓΘΠῚ 6556 Ασίβξῖ, Πηχὶς 86 ]] τη, 
νοΐ ἔγαιυθ5 δΘμλ ΠΟ5 6118 11105 αἱ- 
Οθὴ5. πιοπιῖ πος Βο. ὁ δὲ κροω- 
βύλος, ἴη αι 5. εἶδός ἐστι πλο- 
κῆς ἐπ᾽ ἀνδρῶν εἰς ὀξὺ ληγούσης. 
-- ἐκ τῶν κρωβύλου δὲ, ὅτι 
κομήτης. οἵ. 451. δ Ογοὐγίϊ, νελιῖ 
Βοτη]η185 . Ργοϑαρία. ΟΥ̓Δ 5ιρ- 
δοβίιιπι ἴῃ νυἱγὶβ γον λεπι ἀϊοὶτηο- 
παὶϊξ ΕἸ. ΟἾγ., ἴπ ἀπ] θυῖθιι5. οο- 
ΥΥΠΊΡ11Π1, ἴῃ ΤΕ 5ΟΟΥΡΊ 1. 

1996. ἰἴΐἰα Βν. ΡΥ] ῥοιᾶς, ἀι- 
Υ͵ΟΥΘ ΠΠΠ16ΡῸ. πιϑ πὶ ΔΊ αἰσιιηι 
δὲ Ῥαμπίουηι (1094.} ρτο βυμ 18 
(1909.) ἀράργται ρϑιιρουὺ ΑΠΊΥ 188, 
οαπὶ αἰΐα Τιθορούα οοθμπδίασγιιβ, 8 
40 νἱᾶθ ΝᾺΡ, 109. 

1298. εἰ πηο πεΐρλοτιέοπι Ῥαιι-- 
Ρδύεπι οἷ ζβιθ]ϊοιιπι ξαῖδσθ οβίθῃ- 
αἴξ, ξπὶξ δαΐθμι ΘΟρὮ1 Π., τπ- 
ἴογτπα 10, «αοτιηι ν]ξαϑ ἀδβουὶ- 
Ρβῖς ΡΙαΐῖ,, Ῥυσίπαιιβ, αυΐχιιο δικα- 
νικὸν χαρακτῆρα Ἔχἕι] 1556. ἀἰοίειῦ 
Ῥοβὲ Οουρίδπι,, ἃ ρευϑβιιδά θπαὶ. ἔδ- 
Ἰτοϊϊαϊα οὐ αὐΐθ ΝΝαδίου οἱΐηι νοσᾶ- 
ἴπ5 δὲ λογομάγειρος, 46 εο πιᾶρῃ]- 
ἴϊσθ βουῖρϑι Τππο., ΙἸδιιαανίζαιιθ 
ΒΈΡΥΑ ΟΠΊΠ65. ΠΟΥ, ατιο θρο- 
τ Ουδαχίηρσοηῖ τοσηθθδηΐ οἵα. 
1], Ολγ, ποπ ϑορἘ11}, 5οαὰ Απᾶο-- 
οἷάαθ ΠΙΐπι ααθηάαπι Απερβοη- 
ἴθπι ἱπίθΠρὶ 5... πθο νϑυῖβμ!]8 
εϑὲ ϊσ 86Ὶ ἀθ ΘοΙοθοσσηπο 1116 
ΒἈΠΒδηημ5ῖο, ΑἸοϊθἱα 5. αἀνουδασῖο 
ἰηοουϊςδίπιο, ἔαθυμῦ διΐθπι Ρ]ι- 

Ῥᾶς, ἴ. στ. 

765 σοσηοηλΐηθ5, 46 ηίθι5 ᾿Υά8- 
16 ἜΒΡχισς ΒΒ; δὶ Ὁ, 90: 186 
Ηϊηδοηρατρ. οὐ Χοπορμῃουῖ5. 1η- 
ἰεγρρ. Μεηιοῦ, ϑὅοοῦ. 1. 0. φιιδ- 
αιιῖς δϑῖ, 1ἄθπὶ μαι ἀμ} 16 ἀἸοίἑισ 
1258. 

1999. Φάρ σαλο ς πόλις Θεσσα- 
λίας. παὶ Εὔπολις ἐμφαίνει τὴν 
πρεσβείαν ἐν ταῖς Πόλεσιν" χάμυ- 
νίας ἐκεῖνος ἀμέλει κλαύ- 
σεται ---. Πενέστας δέ φασι 
λέγεσϑαι τὸ ϑητικὸν παρὰ τοῖς Θετ- 
ταλοῖς. ἔϑνος ὁὲξ ἦν πάλαι ἀπὸ 
ΠΕενέστου τὴν ἐπωνυμίαν ἔχον, ὃς 
ἀνέφερε τὸ γένος εἰς Θεσσαλὸν τὸν 
Ὡάχ  ϑοῦς, (616). 1, 8. 46 Ρϑπο- 
βιῖς νιαθ Βαπηκρη. Δ ἢ Τίηι. Ρ. 919. 
εἴ 1155 Ἰαιάαὶ ΜΙισργαν. δὰ Επι- 
γὶρ, Ηθυβ801]. 620., φαοταπι Αἴπθη. 
Ρ. 364. Πενέστας νοοαῖοβ 6586 δἱξ 
ἃρ. ῬΉθββαὶος τοὺς μὴ γόνῳ δού- 
λους, διὰ πόλεμον δὲ ἡλωπότας.) 
δέον οὖν εἰπεῖν μετὰ τῶν πο- 
λιτευομένων συνῆν, εἶπε με- 
τὼ τῶν Πενεστῶν, ἀντὶ τοῦ 
μετὰ τῶν πενήτων. --- 8. 

1930. ταδ θυ [00 χθῖγο ἴπ ΧΘ 
Ὑἱΐ τιρα8 δϑὲ κατ᾽ εἰρωνείαν. 

1931. τλα]μ ἔλαττον. πεν ἑστη ς 
ΡΥΟ ἈΡρΟΙ]ΔΕν Ο ΠΟΥΩΪΠ6 ΠΒΌΥΡα τι 
65: ἢ. 1., τιὸὲ φιιοᾶ 5 θῆσθε πέ- 
νητα, πτωχόν. 

1552. ὃ “ὐτομένης ἔσχε τρεῖς 
υἱοὺς, τὸν μὲν κιϑαρῳδὸν, τὸν δὲ 
ὑποκριτὴν, τὸν δὲ τῷ στύματι αἴ-- 
σχρουργοῦντα. 8. 
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παῖδας ἐφύτευσας ὅτι χειροτεχγνικωτάτους᾽ 

πρῶτα μὲν ἅπασι φίλον ἄνδρα τε σοφώτατον, 
τὸν κιϑαραοιδότατον, ᾧ χάρις ἐφέσπετο" 

6 τὸν δ᾽ ὑποκριτὴν ἕτερον ἀργαλέον ὡς σοφόν᾽ 
Ξ.Υυ}) ΄ , δ. ͵ 

εἶτ᾽ ᾿ριφράδην, πολύ τι ϑυμοσοφικώτατον, 
ὅντινά ποτ᾽ ὥμοσε μαϑόντα παρὰ μηδενὸς 

2 3 3 Α - [4 2 ΄ 2 - 

[ἀλ1 ἀπὸ δοφῆς φύσεος αὐτόματον ἐκμαϑεῖν] 
γλωττοποιεῖν, εἰς τὰ πορνεῖ᾽ εἰσιόνϑ᾽ ἑκάστοτξ. 

3» “᾿ β.. 9. ἰχ , 
εἰσί τινες, οἵ (ὑ ἔλεγον ὡς καταδιηλλαγην, ἄντ. 
ει χα" 3 ς ῇ 9 ’ 

ἡνίκα Κλεωῶν μ' ὑπετάραττεν ἐπικείμενος, 
καί μὲ κακίαις ἔκνιδε" 

55, δλϑα 5 [ς 
καθ, οτ΄ ἀπεδαιρόμην, 

δὐκτὸς ἐγέλων μέγα κεχραγύτα ϑεώμενοι, 
1245(5) οὐδὲν ἄρ᾽ ἐμοῦ μέλον, ὅσον δὲ μόνον εἰδέναι, 

΄ Ρ" “ Υ 9. - σκωμμάτιον εἴποτέ τι ϑλιβόμενος ἐκβαλῶ. 
ταῦτα κατιδὼν ὑπό τι μικρὸν ἐπιθϑήκισα" 

1955: κιϑαρ. τῇ λέξει κέχρηται 
καὶ Εὔπολις ἐν Χρυσῷ γέν ει (ἄρυ- 
σογένει)" ὦ καλαβρὲ ε κεϑα- 
ραο ιἰδότατε. ᾿'δρίγνωτον δὲ λέγει 
τὸν κιϑαρωδόν. 8. 

1236. ἀ 9γ. ὡς σοφόν. Ξ0Πο- 
116: ἀντὶ τοῦ δυσχερὲς εἰπεῖν, ὅ- 
πῶς ἦν σοφός. Ηἱρροουδῖβϑ δρίβῖ. 
12. ἀργαλέον ἐξειπεῖν μηχανὴν πα- 
κῶν. 86. 

1297. ϑυμ. ϑυμόσοφοι λέγον- 
ται ὅσοι ἀφ᾽ ἑαυτῶν εὐφυεῖς εἰ- 
σιν. 8. 

1388. ὥμοσε. τίς ὥμοσεν, εἰ 
μὴ ἄρα ὁ πατήρ. ὃ. Ροϊεδὲ θεΐϑηι 
τὶς Ἰητ61116]. 

1939, Ἰῖρυὶ φύσεως. ΕἸ. ΟἸτ. εἱ 
ΒΥ. πιθῖχο ῥγοβρίοϊθπέθα,, οοη γα 
τού ΑΓ ΘΟΥ.. φύσεος. μος 
«υϊάφια οϑὲ νϑυβί σα], οἱ Π]}81] 
γοϑροπᾶρὲ ἴῃ ἈΠΕ ΧΌΡμα, ΡΑΥἰ πη 
οοηἤΠαίηι 6558 ΔΥΡΙ ΤΟΥ δΧχ ἱπίου- 
Ῥυθίδιίοπα τοῦ ϑυμοσοφικώτατον. 
ἀοῖηθ. δὰ νεῦρα μαϑόντα παρὰ 
«μηδενὸς τιϑεοῖο 4ι5 Ἀἀξουῖροῖεϑθ 
νἀδίαν ἀλλὰ αὐτόματον ἐκμαϑόν- 
τὰ, 4186 οογίθ γϑβριι βϑϑοί, Αὐϊβὶ,, 

Τη 00 τιϑῖῖς νοσᾶρηΐο μαϑύντα. 
Ῥθύρογδιῃ Οἰιγϑἑϊαηι5 Θχοϊ ἀἾπ56 8ἃ- 
Ἰαφαϊα βιιβρισαραίαν. ἴπ ἀμηεϊϑῖγο- 
ΡΠδ8; {π|δ6. 271 86 ἴρδα ἐοέα 65ὲγ τιῖ 
οὐπιὶ ἩΟΥΘΕΪΟ ἸΟ ΑΓ. δόγες ἔφαθ 
χοέμτπαα. 

1949. ὑπετ. ἐπικ. ρζορίον Βα- 
Ῥυ]οπῖσοβ. γἱᾶθ δηποὶ, δὰ Αςῃ. 
947. 5664. 

1243, κακίαις Ῥυΐπλιβ ΕἸ. ΟἾγ. 
ΠΡ ΡΘ551Π16 κακίσταις. κακίαις, 
σιοαῖϑ. ῬΡοοτιῖς. 8. ἔκνισεν ἀντὶ 
τοῦ ἐκάπισεν. --- ἀπεδαιρόμην Ρτο 
ἀπεδειρόμην ΞοΥτὶμοππτη 6556 56 ΤῸ 
δαϊηδανογιϊς Βγ.. ϑπῖᾶδε: δαίρω" 
τὸ τύπτω. οἴ. απμποὶ. 8δ( Νιι. 
441, 

ε , ΄ 

1944, οὐ κτὸς, οἱ ἐκτός. 
᾽ 

1945, 6. ἀντὶ τοῦ τοσοῦτο μόνον 
προεῖδον, εἴ ποτε ϑλιβόμενος ὑπὸ 
Κλέωνος σκώψω αὐτόν. 8. 

1917. ταῦτα ἐννοῶν, φησὶν, ὅτι 
τύπτομαι (85) ὑπ’ αὐτοῦ, καὶ οὐ- 
δενὶ μέλει, μικρὸν αὐτὸν ἐκολά- 
κευσα. 8. οὗ, 1901. 



ΞΦΗΚΕΣ. 

εἶτα νῦν ἐξηπάτησεν 

1948. παροιμία, ὅταν ὑπο τοῦ 
σώξοντος τὸ , σωξόμενον ἀπατηϑῆ. 
[χωρὶς τοῦ εἶτα νῦν ὅταν ἐξαπα- 
τηϑῇ τις πιστεύσας. ἔστιν οὖν πα- 
ροιμία ἀπὸ τῶν καλάμων τῶν 
προσδεδεμένων ταῖς ἀμπέλοις, οἵ 
ἐνίοτε διξοβολήσαντες ὑπεραύξον- 
ται ἀμπέλων. --- ὃ. ῬγονθοΥθ πη, 
ἀυδπᾶο 14, «πὸ Αἰϊφαϊα πϊοΡα- 
ἴαγς ἀἐμοῖε 1τ4 ΟἸθο ἴῃ Αὐἱξίο- 
ῬΠδηθ 4ιαβὶ τἰΐθρθαίισ, οἱ Πάι- 
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7 Ἁ »ὔ 

ἡ χάραξ τὴν ἄμπελον. 

οἷᾶπὶ ΒαΒθορθαὶ ἴοτε πὲ ππηαιῖδηι 
ΔΠΙΡΙἾπ5 ΡΟΥβ ΥἹΠσθυθῖαῦ 80 60. 
Ῥοβίᾳιιθ 15 βϑπιθὶ οἱ β ΒΒ] απ τὶ 
οοορίββεῖ; 598 υϑῃθιηθητου (ξ4]51ι5 
οεὲ δοϊὶ5. ΕἸφαΕΙθιι5.. ΟΡ ψφιᾶπι ἔα- 
Ρυΐαμι 1ρ56 ροθηδαβ ἀθαϊ, οἱ 116- 
τασι ἰϊουαπιαι6.) ἔδιπταῦ : πδπὶ 
ΑΥῖϑὲ. (βϑπιρθυ) τράιῖξ δα ᾿ηϑδεϊ- 
ταΐασα δὲ ΟἸδοπὶ πιϊηϊπιθ ρϑτοοῖ, 
Βε. οὗ. Ἐτάαβπιὶ δάδρ. 2, 2. 95. 



,“ΞΝΘΙΑΩ͂Σ. ΧΟΡΟΣ. 

ΚΑΕΜ“Ν. ΑΡΤΟΜΩΖΑΗΣΙΣ. 

3 

Ξ4. Τὰ χελῶναι μαχάριαι τοῦ δέρματος 
χαὶ τρισμακάριαι τοὐπὶ ταῖς πλευραῖς ἐμαῖς, 1250 

ΦΙΔΟΚΜΕΙΩΝ. Δ85ΕΑΖΥ͂. 

ΚΑΤΆΖΌΟΡΟΣ. 

1 ἰζ- 

ὡς εὖ κατηρέψασϑε καὶ νουβυστικῶς 

κεράμῳ τὸ νῶτον, ὥστε τὰς πληγὰς στέγειν᾽ 
ἐγὼ δ᾽ ἀπόλωλα στιξόμενος βακτηρίᾳ. 

ἐΑΣ Σ] 3: “- - “, Ὁ ΧΟ. τί δ᾽ ἔστιν, ὦ παῖ; παῖδα γὰρ, κἂν ἢ γέρων, 

1955 
534. 

καλεῖν δίκαιον, ὅστις ἂν πληγὰς λάβῃ. 
οὐ γὰρ ὁ γέρων ἀτηρότατον ἄρ᾽ ἣν κακὸν, 
καὶ τῶν ξυνόντων πολὺ παροινικώτατος; 
καίτοι παρῆν ᾿Ιππύλλος, ᾿ἀντιφῶν, Δύκων, 

1249. ὁ οἰκέτης ἐξέρχεται τυπτη- 
ϑεὶς ὑπὸ Φιλοκλέωνος. 8. 

1250. 114 ϑιιάας Μϑ. ν. ζώ. 
γσιρο τοῦ; τοῦ δέρματος, φιμοά 
αἐείποὲ αα τπθᾶπε ομέδηπ ΟῚ ΔΘαῚΙΒ 
ΞΟ ἀ8η1. ργαθβίδὲ τοὐπὶ τ. πᾶ. ἕμ., 
ἢ. 6. τὸ (δέρμα) ἐπὶ τ. πλ. ἐμ.» 
βοᾶθηι βθηῆβιι, 564 ρ᾽δηΐουθ οοῃ- 
βίσιιοι θη, 4πᾶ οανθίμσ. 16 45 
Βοηϊξίνιπι τοῦ γοΐοσας δὰ νϑύθᾶ 
τοῦ δέρματος, «ιιοα ᾿πορέιπι. ταΐ- 
Ὧτ|5 σοπηπιοάθ ΒΥ. 1π νϑυθῖς δμακ. 
οὐ τρισμαλ. 1η 6] Προραὶ μᾶλλον, 

1951. νουβ. ἀντὶ τοῦ συνετῶς, 
νοῦ πεπληρωμένως. παρὰ τὸ νοῦς 
καὶ τὸ βῦσαι, ὅ᾽ ἐστι πληρώσαι. 
νήματος ἀσκητοῖο βεβυσμέ- 
νον. κεῖται καὶ ἐν ᾿Εχκλησιαζού- 
σαις (422.). 8. 

1959. κέραμον, ἐδδέαπι, αἰχὶὶ ἴε- 
δἰααίπεθηι, τὸ χελώνιον», Ρυορῖθυ 
δ᾽ πα} 11 611} 6111. Υ 

1958. στιΐζ. οἷον πεντουμενος. 
Ἔ π, 5ὲ Ἶ 

1958. ἴϊὰ Τυτνν ΐτι. ΒΘ]. 811|- 
{πὸ. οοδά, νοτϑβῖι ρεββαπιδαῖο Ἵπ- 

πύλος. οὈϑοιγιι5 μποπῖο οἱ πἴο, εἴ 
ΤΗΘΟρΡἨγαβιιβ. 46. ἀπείρλοτιές οἵ. 
19298., 46 Ζ,γοοτιθ Τιγ5. 570. {πο 
Ἰοοο Βίβεϊιι: “ὕκων ᾿ϑηναίων 
στρατηγός τις, ὃς αὐτοὺς προέδω- 
κεν, ὡς μαρτυρεῖ Κτησίας ἐν ταῖς 
τῶν Περσικῶν ἐκλογαὶῖς , ὅπου λέ- 
γει λαμβάνουσι δὲ οἱ τοῦ 
βασιλέως ατρ ατηγοῦ͵ χρὴη- 

μασι “νκωνὰ καὶ τοὺς Ελλη- 

νας, καὶ ἀφιστῶσε Πισού- 

ϑνου. καὶ μετ᾽ ὀλίγον" ἔλαβε δὲ 
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“υσίότρατος, Θούφραστος, οἵ περὶ Φρύνιχον. 
1260 τούτων ἁπάντων ἣν ὑβριστότατος μακρῷ. 

εὐθὺς γὰρ, ὡς ἐνεπλῆτο πολλῶν κἀγαϑῶν, 
ἐνήλατ᾽, ἐσκίρτα, ᾿πεπόρδει. κατεγέλα, 
ὥσπερ καχρύων ὀνίδιον εὐωχημένον᾽" 
κἄτυπτε δή με νεανιχῶς, παῖ, παῖ, καλῶν. 

1965 εἶτ᾽ αὐτὸν ὡς εἶδ᾽ ἤκασεν “υσίστρατος " 
» Ἔοικας, ὦ πρεσβῦτα, νεοπλούτῳ τρυγὶ, 

-φἯν ΕῚ τὶ - 3 , « 

κλητῆρί τ΄ εἰς ἀχυρῶνας ἀποδεδραχότι. 
ὁ δ᾽ ἀνακραγῶν ἀντήκασ᾽ αὐτὸν πάρνοπι, 
τὰ ϑρῖα τοῦ τρίβωνος ἀποβεβληκότι, 

1970 Σϑενέλῳ τε τὰ σκευάρια διακεκαρμένῳ. 
» "9 5 , , ΄ 77 

οἵ δ᾽ ἀνεκρότησαν πλὴν γε Θουφραάστου μόνου" 
Ἔ ᾿ η5 ἷν " ἄν ὩΣ 

οὗτος δὲ διεμύλλαινεν. ὡς δὴ δεξιος. 

ὃ γέρων δὲ τὸν Θούφραστον ἤρετ᾽᾽ 

“ύκων καὶ πόλεις καὶ ͵ώρας 
ὑπὲρ τῆς προδοσίας. ἀε Τι- 
βἰβίταίο νἱά. δῆποῖ. δα 757. 

1259. τὸν Φρύνιχον. τῶν χο- 
λάκων ἂν εἴη Φρύνιχος ὁ ποιητής. 
ὁ δὲ Σύμμαχός φησιν" εὐλογώτα- 
τον ἂν εἴη τὸν τραγικὸν ὑποκρι- 
τὴν Φρύνιχον. 8. Ῥοΐαβὲ βἰΐδπι 1η- 
1Ε}}101 Οὐ  οῖ5. 6}115 ΠΟΏΪηἾβ5, 48 
40 δα Βδη. 18.: πδπὶ Τυδρίοιιβ 
ΔΙ1Θ 5. 8 1110 ἐδ ρουθ. 46 Ῥηγυ- 
ὨΐΪσΠμο, ἄπσα ΑἸ Θη]Θηβίιπιὶ οἱ 1η-- 
ἴο!]66 οὐ ρουῆάο, ΑἸοϊβ᾽αδὶς δᾶ- 
 ΘΥΘΑΥΟ, ΟὨ] 5 ΤΠΡΥΪΏ115 ΟρΡ6 Οἰιά- 
αἀΥϊηροηῖ5 σΟΠΊΠιῖσβα οϑὶ γ65ρ.,) αἷ- 
οἴϊιπι δα αι. 645. 

1968. ὥσπερ ὄνος κριϑῶν κο- 
ρεσϑείς. 8. ποῖΐιιπι, αιιὰ ΡΥΟΡΥΙΘ 
δὶ: κάχρυς 5'νθ χάγχρυς. 

1266. νεοπλούτῳ. νοχ Ξ5ργὰ 
ΒΟΘΟΙΙΠῚ Θ5ΞΌΥΡΘη5, Π66 ἀαΡῖ6 ἰγα- 
δῖοα. δβὲ διιΐδπι τρὺξ οἱ νέος οἷ- 
νοῷ7) Εἴ δσεπιὶβ πλούτου : 41ΕΥ6 
Βα ἱπορίβ ἀϊοΐεισ νεόπλουτος. 
ΟΘΙΘΥ 50 Π6Χ ἔδγνθῃηβ ζαυνθηιΐ 
λι5ῖο σΟΙΡΔΥΔΙΏΥ, 

1267. κλητῆρι, αεἴπο. οὗ. 188. 
τοι παρὰ τὴν παροιμίαν ὄνος εἰς 
ἀχυρῶνας ἀπέδρα. ( αϑίτιιι5 ἐπι ρα-- 
ἐέω5, αῖα ἀβίηϊι5 βαρηγαΐα οἱ οἷΪ-- 
1615 βδϑίαῃηϑβ δἱ δἀνθυίουε ρᾳ]688, 
60 βἰδιίίηι αὐξιρίει. ΖῚ. Οὐγ.) 8. 

μι ’ 

» Εἶπε μοι; 

Βε.: --- ῬΒΊοιοῖ. ἀρ. “Αὐμοη. 9, 
Ρ. 52. ὄνος βαδίξεις εἰς ἄχυρα τρα- 
γημάτων. 

1208. πάρνοπι. ταῦῇιὶ ἱπ Ατ- 
τἴίοα δὐδηΐ ρϑύπορθβ, αι] Ὀυπομὶ 
(βρούχοι) 5ηϊ ν8ὶ δἰ θὶαθί. (ν1α. 
ΑΥὐἹβιοῖ, Ηἰβὲ. δη. 5, 99.) 4111 κώ- 
νώπὰ (κόρνοπα) 6556 νο]ιπί, -- 
Τὶ. Οἠτ. 

1269. ϑρῖα Ξ5ιιηΐ ἔοϊα ἔἤσιις. δὲ 
ν1{15, 4τπ|46. 181] δα ρα]λίιηι; 56 
μ]Θ δ ρ]οΥ 6 ἀ1οῖδ 67115 Ρ8}]Π1πὶ 46- 
ΤΙ οσσδίαμη 6556 ἰα  ιι8 1 ΔΥΡΟΥΘΙΣ 
701115 5ρο!]αίδηη. -- 25. 

1270. 564(. Σϑένελος . τραγε. 
κὸὺς ὑποκριτὴς, ὃς διὰ πενίαν τὴν 
τραγικὴν σκευὴν ἀπέδοτο καχῶς 
πράττων. οὗτος, (μα πη: - ἀπέ- 
δοτο. κακῶς πράττων οὗτος, Ἐ. 6. 
Ομ. ΘΥΒΘπίτιπι ΠΟῊ Βαθεσβὲ,) ἐ- 
λαύνων περὶ τοῖς τείχεσιν » ἔνδει- 
κνύμενος διεχλεύαζε. περὶ τούτου 
γέγραπται ἐν Γηρυτάδῃ" καὶ πῶς 
ἐγὼ Σϑενέλου φάγοιμ᾽ ἂν 
δήματα, Εἰς ὄξος ἐμβαψό- 
μενος Ἢ ξηροὺς ἅλας; δια- 
κει. δὲ ἀφῃρημένῳ, πωλήσαντι. 
διεμύλλαινε δὲ τὰ χείλη δεέ- 
στρεφεν, ὡς χλευάζων καὶ μὴ ἡ- 
σϑεὶς τῷ λεγομένῳ. ὃ. 

1272, ὡς δὴ δεξιός. εἰρω- 
νιχῶώς. 
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ἐπὶ τῷ κομᾷς καὶ χομψὸς εἶναι προσποιεῖ, 
κωμοωδολειγῶν περὶ τὸν εὖ πράττοντ᾽ ἀεί: δι 3 ν ΝΣ 9 2 

τοιαῦτα περιύβριξεν αὐτοὺς ἐν μέρει, Ἶ : 
σκώπτων ἀγροίκως καὶ προσέτι λόγους λέγων 

Ω ᾿] χ -" ΄ ἀμαϑέστατ᾽, οὐδὲν εἰκότας τῷ πράγματι. 
ἔπειτ᾽, ἐπειδὴ ᾿μέϑυεν, οἴκαδ᾽ ἔρχεται 

1280 
Ἑ -“ Ἤ »ΣἙΕ2 

τύπτων ἅπαντας, ἤν τις αὐτῷ ξυντύχῃ. 
ὁδὶ δὲ δὴ καὶ σφαλλόμενος προσέρχεται. 
ἀλλ ἐκποδὼν ἄπειμι πρὶν πληγὰς λαβεῖν. 

ΦΙ. ἄνεχε, πάρεχε" τ. ἀνομοιύόστ. 
κλαύσεταί τις τῶν ὄπισϑεν ἐπακολουϑούντων ἐμοί" 

1285 
3 

ΒΖ. ἢ μὴν σὺ δώσεις αὔριον τούτων δίχην 

οἷον, εἰ μὴ ̓ ὀῥήσεϑ᾽, ὑμᾶς, 

τι ο, 

Ἐπ π- 

ὦ πονηροὶ, ταυτῃὶ τῇ δαδὶ φρυχτοὺς δκχευάσω. 
ἐπ Ὁ, 

ἜΕ. 
ἣν -“- Θ᾽ » φϑςξά, “᾿ - , 5 

ἡμῖν ἅπασι, κεῖ σφοδο᾽ εἰ νεανίας 
3. Α [χὲ , ’ 

ἀϑούοι γὰρ ἤξομὲέν 68 προσκχαλουμεένοι. 

1000 ΦΙ. ἰὴ, ἰεῦ, καλούμενοι! 

1974. Ξθᾳᾳ. ἐπὶ τῷ (Ἀ. 6. ἐπὶ 
τίνι) κομᾷς: ἐπεὶ κομήτης ὁ 
Θεόφραστος, ἔστι δὲ καὶ τῶν κο- 
λύκων. ἢ, μέγα φρονεῖς. ἐν μέρει 
δὲ καϑ᾽ ἕκαστον. 8. κομψὸς, ὡτ- 
ῥαπιιδ. 

1975. Ἐ]. ΟἘγΥ.: φωϊὰ δὲς δωρεγδὶδ, 
ὁ οσοπιαΐθ,), δὲ εἰθρατις Οοπιοδαι τι 
οἷογ, φαὶ δεαέοβ ἀδιιθσεβ Ὁ δΟβ5.: 
ον ἀω ροδδὶρ απίφοΐδὲ 7οάετι Ζῇ’ ολί- 
νογπιὸρ ὁπάετι ἢ 

1978. οὐδὲν εἶχ. οὐδὲν ἀρμό- 
ξοντας τῷ πράγματι. 8. 

1983. μετὰ λαμπάδων ἔρχεται καὶ 
αὐλητρίδος, ἀποσπάσας αὐτὴν ἐκ 
τοῦ συμποσίου. ἃ δὲ νοῦς παρὰ 
τὴν ἐν Τρῳάσι (Ἐπτὶρ. Ττοβα, 
802.) Κασάνδραν᾽ ἄνεχε, πάρ- 
εχε᾽ φῶς φέρω (φέρε); σέ- 
βω, φλέγω. τοῦτο πάντες ὁμοία 
(ὅμοια, Ὡ: 6. ὁμοίως. Λοὸ οπιτιθὲ 
Ῥατίέεγ τ᾽αγτγατιξ.) ὑστερεῖ (δὲ) ἡ 
τῶν Τρωάδων κάϑεσις ἔτεσιν ἑπτα. 
5. 4 ποὺ νἱάθ ΝΜσουαν ΟἸισο- 

ἘΠΕ: 

πΟΙο ίαπι 566π,7). βαϊ ΟΣ Ἐασὶρῖ- 
αἰ. ργϑδθπιίβεβηι, δα ΟἸγμρ. 90, 
4. εὐ 91. αὐτὰγ 15σἴα ξουπλμ]α Ετι-. 
ΥἱρΙ465 δἰϊδπὶ γοϊορθ, 902... αιιᾶ 
αἰϊθηάθσυθ εὖ δ665586 ρυϑϑβθηΐεβ 7ι- 
Ρδηΐ, πὶ βου; αι 810 111} 
γοβίγαϊθϑβ ἀϊοιπῖς: λαΐε! σοθὲ 4ολε! 
Ὠλῖγα Β6.: οὔεγ αἰξέμδ, αὐἴογ; θα 
11 6115. 4111 χη ΈΥΡΡ. 

1284. 56... ἐπακοῖ. ἐμοί. 
ἠκολούϑουν. αὐτῷ τινες τῶν τυ- 
φϑέντων ὑπ᾽ αὐτοῦ. εἰ μὴ ᾿ῤ δήσ. 
εἰ μὴ ἀναχωρήσετε. - τὸ δὲ οἷον 
ἀντὶ τοῦ οἵως (νείωξ, νογῦξ σαπ- 
5α). 8. 

1938. νεανέας. νεανικπὸρ; Ροΐα- 
1αη5, διάᾶχ. 

1989. προσκαλ. εἰς τὸ δικα- 
στήριον δηλονότι. ὃ. οἴ. 1960. 

1290. ἑἐὴ, ἐεῦ. χλευαστικὸν ἐ- 
πίῤῥημα τοῦτο. καταφρονεῖ λοιπὸν 
καὶ τῶν δικαστικῶν ῥημάτων. τὸ 

γὰρ καλούμενοι ἀποῤῥίπτει. 8. 



ΣΦΗΚΕΣ,. 

δικῶν; ἰαιβοῖ, αἰβοῖ, 

τάδε μ ἀρέσκει! βάλλε κημούς ! 
οὐκ ἄπεισι γάρ" ποῦ ᾽στιν ἡλιαστής; ἐχποδών ! 

1995 ἀνάβαινε δεῦρο χρυσομηλολόνϑιον, 
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- » τ ΄ ΟῚ - ᾿ 

ἀρχαῖά γ ὑμῶν! ἀρά γ' ἴσθ᾽, ὡς οὐδ᾽ ἀκούων ἀνέ- 
γ 
ΔῊ. 

᾿γΕ: 

χομαι 

ἃ5..0 11. οἱ ἰ. ἃ. 

ΠΡ 

τῇ χειρὶ τουδὲ λαβομένη τοῦ σχοινίου ! 

ἔχου" φυλάττου δ᾽, ὡς σαπρὸν τὸ σχοινίον" 
ὅμως γε μέντοι τριβόμενον οὐκ ἄχϑεται. 
Ω᾽ 2 -᾿ Υ ΡῚ ο .ὡφ ο χ 

ὅρα δ΄, ἐγώ σ΄ ὡς δεξιῶς υφειλόμην, 
1800 

1591. ἀρχαϊά γ᾽ ὑμῶν ςοπ- 
ἐθηιθη 5 Θϑί. 1θὴὺ Ρ] δι ]η5 
Ῥξεηᾶ, 857. τι ϑέογα υαἱἑοϊτιαχηζτι, 
Ὦ,. 6. Ρυιᾶα, ἱπαρία, οἴ. ΡΙαΐ, 
5919: 

1292. ἑαιβοῖ, αἱβοῖ. υἱἀθηεὶς 
6556 τὸ αἰβοῖ, τηοπιῖῦ 8, δα Ῥϑο. 
1005., πες δ᾽ἴδηη β'ση ΠΟΘ ΟΠ ΘΙ. 
Βδθεῖ ἑαιβοῖ. ψφιοὰ γαΥΐιι5 Ἰϑρίεαγ, 
δεαιᾶάθὲ ΕἸΡΊοῖμδ δα 56 ΠῈΧ ΘΡΥ]Ι5. 

1993. τάδε; λαεοο, ὉΡΊοῖμΔ. 8. 
βάλλε κημοῦυς. βάλλε ἐς Κό- 
ρακας τὰ δικαστικὰ σκεύη. οἵ. 724. 

1994, ἴϊὰ οοαα, ρῥγδβθίθσ Βἂν., 
41 σαγοῖ τῷ γάρ. τιδυγρανὶξ μος 
ΥΠΘῚΥ] σΘΠ 5 οὐΐδηι, Ῥ]απίιι5 ΝΜοϑβί. 
889. οταο: ποῦ ᾽στιν ἡλιαστής: 
οὐκ ἄπεισι γάρ. μϑίπαπε 65 ὲ δείία- 
δίεέδ. ατ μᾶπς [1161 ΑἸἰγπηδῖ 9 
γι θπῖπι τπ6 γπϊέείϊς ἤἄοπιο ἡΐς 
γποίοδέμδ. οἵ, 1988. εἱ 46 ββηίβη- 
1115 Ἀχι} 15 η10 1 σαιι5 8 1015.) ῬΥΙΟΥΘ 
Ἰοσο ροβίϊϊ5, δῃποίξ. δὰ ϑ80ρ8. ΕἸ, 
206., Οεα. 60]. 914., ῬΗ]οοί. 142., 
ἹΜδῖη. συ. δου, ὃ. 613, ΗΠ, 

1295. ἐπί τινος μετεώρου. ὁ γέ- 
ρῶν ἐφεστὼς προσκαλεῖται ὑποκο- 
ριζόμενος (π|8]6 ἸΙΡΥδυΐιι5 βουῖρβὶῖ 
προ σκοριξόμενος, τὸ προ σπαλεῖ- 
ται.) τὴν ἑταίραν. χρυσομ. ὃὲ 
ξωύφιόν τί ἐστε κατὰ κάνϑαρον 
ξανϑὸν (44 τη οατιπη 5οδΥαΡ οὶ 18]- 
1), ὁ Ο (ἴπηο ὃν, τὸν χάνϑαρον,) 
καὶ κατέχοντες οἱ παῖδες δεσμοῦ- 

μέλλουσαν ἤδη λεσβιεῖν τοὺς ξυμπότας" 
ὧν οὕνεκ ἀπόδος τῷ πέει τῳδὶ 

[4 

χάριν. 

σιν ἐκ τοῦ ποδὸς καὶ ἀφιῶσι πρὸς 
τὸν ἀέρα. 5. ΕἸ; ΟΠτ.: ..--- ΝᾺΡ. 
760. ἀλλ᾽ ἀποχάλα τὴν φροντίδ᾽ ἐς 
τὸν ἀέρα, Δινόδετον ὥσπερ μηλο- 
λύνϑην τοῦ ποδός. Ἠδεγοῖ. χρυ- 
σοκάνϑαρον νοσδὶ εἰ μηλολόνϑην, 
4τα51 ἃ τ] σα ἔογθ. 05 νϑῦ- 
8.16 ΠΙη στα νΟσδΠγ1115 μαποέοτγι."““ 
ῬΔΙΠΊΟΥ τι5. 5] Πλ1}6 φαοαάδιη Ἰηδϑοὶϊ 
8Εηιι5. 1η 6 ]]Π6  αὺ φο]οΥς δ]θσδη- 
ἀἰβϑΊ 1 ΙΓ] οἴη] αυτεο ξα]ροχο, 
«πο γοβδᾶ8θ ρῥσϑθοίριιθ βϑοίδεῃσ, 
ΠΟΥ εἰΐδηι ροΐθδὲ, τὖ Ὡ181] δἱϊια 
{πᾶῖι Ἰρβαμι μηλολόνϑην ΞΘΠΘΧ 
ΠΟΘ 815 ὑποκοριστικῶς δααϊάθυϊε 
τὸν χρυσὸν, ἡτιὰς νοχ αἶοὶ 5οϊ]εῖ 
ΡΤῸ 118, 4τι86 ἸπδΡ Η] Ἐδ πηι. Ευ- 
Τρ. Ῥγοδά. 491. ὡς χρυσὸς αὐτῷ 
τἀμὰ καὶ Φρυγῶν κακὰ 4Ζόξει ποτ᾽ 
εἶναι. 60 565 6101 Οομπιΐοι5 αἱ- 
χιῦ χρυσίον. 

1296. τοῦ σγοιν. ἴσως τοῦ 
πέους. --- ὃ. πος ΡΥΘΗΘη50., ἔδῃ- 
τπιᾶπὶ ἔπη 6, ἀϑοθπάθυα ΠΠ|δπῖ 706 
ἐθυΐας δὲ Ἰββοίνιις βθῆθχ. οἵ, ὕομσ. 
1064. Ξ5Ξ6αιι. 

1297. φυλ. -- σχοινίον, οανε 
τισπρας γοϑδέϊπι ρμμέγίααπι, 4ὰᾶα [6 
ἄἀποο. 

1800. τὸ λεσβιεῖν ἐπὶ αἰσχροῦ 
τὔττεται, ἐπειδὴ οἱ Λέσβιοι αἷ- 
σχρουργοῦσι τῷ στύματι μολυνόμε- 
φοι. -- 8 



ΑΡΡΙΊΙΣ. Θεῷ, ΞΕΝΟΟ. ΟΣ 

ἀλλ᾽ οὐκ ἀποδώσεις οὐδ᾽ ἐφιαλεῖς οἶδ᾽ ὅτι, 
ἐξαπατήσεις κἀγχανεῖ τούτῳ μέγα" 

πολλοῖς γὰρ ἤδη χάτέροις αὔτ᾽ εἰργάσω. 
κακὴ νυνὶ γυνὴ, 

ἐγώ σ᾽, ἐπειδὰν ὁὐμὸς υἱὸς ἀποθάνῃ, 
λυσάμενος ἕξω παλλακὴν, ὦ χοιρίον᾽ 
νῦν δ᾽ οὐ χρατῶ ᾿γὼ τῶν ἐμαυτοῦ χρημάτων᾽ 
νέος γάρ εἶμι καὶ φυλάττομαι σφόδρα. 

υἱΐίδιον τηρεῖ μὲ, κἄστι δύσκολον, 
Ω Ν , 

κἄλλως κυμινοπριστοκαρδαμογλύφον. 
ταῦτ᾽ οὖν περί μου δέδοικε μὴ διαφϑαρῶ᾽ 
πατὴρ γὰρ οὐδείς ἐστιν αὐτῷ πλὴν ἐμοῦ. 
ς Α Ἁ 3 ᾿ Φ Α Ἀ »᾿» .,9 μ} - 

ὁδὲ δὲ καυτὸς ἐπὶ σὲ κἀμ ἔοικε δεῖν. 

940 

ἀλλ᾽ 

1805 ἐὰν γένῃ δὲ ἡ 

1810 τὸ γὰρ 

1815 ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα στῆϑι; τάσδε τὸς δετὰς 
. ». ὍΝ) -" 

λαβοῦσ᾽, ἵν᾽ αὐτὸν τωϑάσω νεανικῶς, 
“ 2 ΠΥ - 

οἵως ποῦ οὗτος ἐμὲ πρὸ τῶν μυστηρίων. 

1802. φιαλεῖς. τῷ ἔργῳ ἐπιβα- 
λεῖς. --- φιαλεῖν γὰρ τὸ ἄρχεσϑαι 
τοῦ πράγματος. 5. δἰδηι τὶ Α- 
γἱδιορμαπεὶ οὐδὲ φιαλεῖς, Ιαρϑ5ιὰ 
Ῥυοοῖῖν!. νἱ. δηηοῖ. 884 Ρϑ8ο. 422. 
γθοῖθ αϊοίτπσ ἐφιάλλειν : φιαλεῖν 
αὐϊὰ 5151 611, Παια τπᾶρ15 650 
5οῖο ΠΕΝῚ Β6πΊ]. εἰ Βν. -- οἵδ᾽ 
ὅτι. οἵ. Ῥαο. 859., ΜΜδιῖ, σύ. ρου. 
619: ΜΞ ΘΕΟ: 
1803. κἀγχανεῖ. οἵ. 975. τού- 

τῷ, ππῖο ποπείσεὶ (αἱ ΤοΥθης, Ηθδαΐ, 
2. 5.,.115.5.86.}.. το. 

1806. μιμεῖται ἐνταῦϑα τοὺς γε- 
γοντας πρὸς τὰς ἑταίρας. καὶ ὁ- 
μνύντας, ἐάν μου ὁ πατὴρ ἀπο- 
ἡδάνῃ ; δώσω σοι πάντα καὶ συνοι- 
χήσω μετὰ σοῦ. 8. 

1507. λυσ. ἀντὶ τοῦ ἐλευϑερώ- 
σας ἐκ τοῦ πορνοβοσκείου. χοι- 
ρίδιον δὲ τὸ γυναικεῖον αἰδοῖον 
(οι 1ρ585 ἔδπλΐμαβ ἀπὸ μέρους) λέ- 
γουσιν. 8. οἵ, Αοἢ.. 784. 

1511: κυμ. παΐίξει ἐνταῦϑα, σμι- 
χρολόγον αὐτὸν καὶ ὀξύϑυμον λέ- 
γῶν. πυμινοπρίστας γὰρ τοὺς φει- 
δωλοὺς καὶ σμικρολόγους ἐκάλουν. 
συνέϑηκε δὲ τὴν λέξιν μετὼ τοῦ 
καρδάμων, διαβάλλων αὐτὸν ὡς 
ὀξύϑυμον. 8. σοητ! Β6. Ηδβυ- 
οἰΐπα (κυμινοπρίσται, οἱ φειδω- 

λοί. ὁμοίως παρδαμογλύφοι. ) οἵ 
ῬΑΥΟΘμαΟΒΥΘΡΠΟΚ5, ἰΐοπὶ Π]πὰ ΑἸ6- 
ΧΙαΙ5 (οπιῖοὶ 80. ἌΙΠθη. ὃ. “οἴτοα 
Πηθηι : κυμινοπρίστης ὁ τρύπος 
ἐστί σου πάλαι. .,ν14. οἰἴαπι ΤΠδο- 
οχῖῖ: 10), δά" ΠΕΡ 555. Ὶ 

19.1.... εἰώϑασι γὰρ οἱ παῖδες. λέ- 
γειν, μόνος εἰμὶ τῷ πατρί. ἀντὶ 
ὁὲξ τοῦ εἰπεῖν υἱὸς, εἶπε πατὴρ 
παίζων. 8. 

1815. δετάς. τὰς λαμπάδας. ὡς 
ἀπὸ τοῦ δέω γὰρ, τὸ δεσμῶ, δετὴ 
ῥηματικῶς (515 Ποδὲ, δετὴ 6586 
γΘΥΡ4]6) ἡ Ἷ συνδεδεμένη ἐκ παπύ- 
ρῶν. καὶ “ρμήφας (Π|. τ 5 65:}" 
δαιόμεναι δὲ δεταί. (ἔδοεβ 
δεταὶ νοσϑηΐαγ, α4ἴα νἱποῖδθ βπῦ 
Ῥᾶρυτο, αὖ ΦΟΙΈΡαης νοῖξ, ἀπᾶ8 
Απεραῖου (ΑΠ|Π0]. Ῥαϊαϑὶ. 1. ρ. 267.) : 
λαμπάδα πηροχίτωνα, Κρόνου τυ- 
φήρεα λύχνον, Σχοινῷ καὶ λεπτῇ 
σφιγγόμενον παπύρῳ. Τ. Ολτ.) τω- 
ϑάσω δὲ σκώψω.πρὸ τῶν μυστ. 
δὲ (6εὲ Βοος ἀϊοῖξ, φιαβὶ βϑϑϑῖ 7- 
ΠΟΥ ΠΙΙο,. ναὶ διΐθπὶ αἴσαγα: 
ζμώπι ΡΘΥ αθέαξοπι τιοχιάίμππ Θϑὅδθπε 
“ιϊεαίμς οἷος. Β6.}, ὅτε οἱ μεμυη- 
μένοι τοὺς μέλλοντας μυεῖσϑαι δε- 
δίττονται, 8. 



ΣΦ ἊΚΟΑΕΙΣ: 

ΒΖ. 
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ὦ οὗτος, οὗτος, τυφεδανὲ καὶ χοιρόϑλιψ, 
Ἐ ποϑεῖν ἐρᾷν τ᾽ ἔοικας ὡραίας σοροῦ. 

1520 
ΦΙ. 

ΒΖ. 

οὔ τοι καταπροίξει μὰ τὸν ᾿“πόλλω τοῦτο δρῶν. 
ὡς ἡδέως φάγοις ἂν. ἐξ ὄξους δίκην; 

οὐ δεινὰ τωϑάξειν ὅδε, τὴν αὐλητρίδα 
τῶν ξυμποτῶν χλέψαντα: 

ΦΙ. ποίαν αὐλητρίδα; 
τί ταῦτα ληρεῖς, ὥσπερ ἀπὸ τύμβου πεσών; 

1395 ΒΖ. νὴ τὸν “10 αὕτη που ᾿᾽στί σοί γ᾽ ἡ “αρδανίς. 
ΦΙ. 

ΒΖ. δὰς ἥδε; 
ΦΙ. 
ΒΖ. 

ΦΙ. 

Ἵ ΨΦπ 42... 8 3 - » » ν ἃ ΄ 

οὐκ, ἀλλ ἐν ἀγορᾷ τοῖς ϑεοῖς δῷς καεται. 

δὲς δῆτ΄. οὐχ ὁρᾷς ἐστιγμένην; 
τί δὲ τὸ μέλαν τοῦτ᾽ ἔστιν αὐτῆς τοὺν μέσῳ; 
ὴ πίττα δήπου καομένης ἐξέρχεται. 

1330 ΒΖ. δ᾽ ὄπισϑεν οὐχὶ πρωκτύς ἐστιν οὑτοσί; 

1318. τυ φ- ἐπεὶ τυφογέροντας 
εἰώϑασι λέγειν τοὺς παραληροῦν- 
τας καὶ ἀξίους τετύφϑαι. (1ϊὰ Ρ]6- 
χϊχιια οοαα,., δα. νειῖ., Ηδβυ οι. 
5 1437. Ῥμοίπιξ 16χ. ς. 449,, 
τι πιοπιῖξ Ὠῖπ ἃ, 50]1 Βιαν. οἱ 811- 
ἀδ5 ν. χοιρόϑλιψ Παρθηπὶ στυφε- 
δανὲ, ῬΘΥ ΘΥΤΟΥΘΗΊ, ιτὖ ΔΥΡΊ ΓΟΥ͂, 
ΒΟΥΙΡΊΌΤΘΘ δοπείπυβθ. :ὰ ταπιθ ἢ 
Βγ. ΔΥΥΤΡ 11.) χοιρόϑλιψ δὲ ὃ 
τὸ γυναικεῖον αἰδοῖον ἀποῦϑλίβων. 

1319. ποϑεῖν ἐρᾷν τ᾽ ἔξ. ὧρ. 
σ. ἴδϑθο εἰ ταυτολόγα 5ιιπὲ 6δὐ 111-- 
Ὡἷπι6 ΕἸ σϑηῖία,, σὰ ΟῚ αἸΟΔ 
ποϑεῖν τινος, υἱὖ ἐρᾷν τινος. {τᾶγα 
ΝΘΥΘΟΥ͂ 16 μος ἀθαοσῖς ΑΥίθί. πο- 
ϑείν᾽ (ποϑεινὰ. ποϑεινῶς, δοῖϊνο, 
«ιετηδἀτηοάτιπη Ἑλυΐρί65 αἰχὶξ 
ποϑεινὰ δάκρνα Ῥμοθη, 1694. ) 
ἐρᾷν γ᾽ ἕ. ὧρ. σ' 8.: ὧρ. σοροῦ. 
παρ᾽ ὑπόνοιαν κύρης. ᾿ 

1820. Ἐπ 55. οἵ, 1860. 

1991. ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν κρέα ἢ ἕ- 
τερόν τι, δίκην εἶπε. --- 8. 

1524, ὥσπερ {ἘΣ πεσών; 
ἐπεὶ ὡς ψέος διαλέγεται. εἰώθασι 
δὲ οἱ νέοι τοῖς γέρουσι τοῦτο λέό- 
ἀκν Ξ 

1395. ἡ Ζαρδ. ἐπεὶ ἀπὸ δας: 
᾿ δανίας φέρονται αἱ αὐλητρίδες. 8. 
ΒΙγΠἸοΥ δΡ. Ρ]απίπη ΔῈ]. Ὁ Ὁ) 

ΛΕΙΒΤΟΡΗΑΝΕΒ 1], 

7. αἴΐζογα ὩΡιοΙημαυππι ἀρΡ 6] ] δῦ 
ῬΠΥΥρῖα.., ΤΒΠΊΟΘΠΙΘ Ἰσπογαῖ Ηνα- 
δηϊάθηι ῬΒΥΥ πε, 481 ἀτίθηι 10115 
οαπθηαΐ Ἰηνθη556. Ἃ]οϊἔαγ ( ΡΠ, 
ἀ8 τηιι5. ἰ. 2. Ρ. 1198., ρει]. ῬΊΟΥ. ᾿ 
Ῥ. 761. οἰο.), οἷ Ῥηγυρίαπι Παῖς 
χη Ομ ΐδη1. οἵ. Βέῃγ, δὰ Ρὶπΐ, ΑἸΟΙΡ, 
οδρΡ. 2. Ρ. 69. οἴ, σαβηι. Ἰαπααῖ, 
ΒΟΤΟΘΘΥΙ αἸβρα Δ] ΟΏΘπὶ 46 ἘΡ 186 
Την ΘΗ ΠΟ Π6 δὲ τισι, 46π86 ἀϊδραΐ. 
Ἰορίίαν ἵπ Μβαὶ Αἰζ, νοὶ], 1. ἴαβο. 
2. Ῥαρϑ. 285. 5644. βοϊθπὲ ϑιιΐθι 
ΒΟΥ͂Ν ΔΡΡΕΘΙΪΔΥ ἃ ραίγῖα; βϑύναπι- 
4116 6556 ἤδηο ΕἸ 10 811) ΕΧ ν ΘΥδὰ 
1807. 116 111] ἔα Υ, 

1396. ἸπἰοΥ]η115 14 ΠΟΥ 50]1- 
ἴὰπὶ ξιιϊΐ556. ἰοοίαίαυ Ὠϊὸ Οἤγυϑο- 
δίοσαιβ 5ΘΥΠΊΟΙΘ σοηΐγα τοὺς πα- 
ρατηροῦντας τὰς νεομηνίας. 10] 
Πα6ο Ἰερθηξητ: λύχνους. ἅπτειν ἐπὶ 
τῆς ἀγορᾶς καὶ στεφαντόματο: πλέ- 
μειν παιδικῆς ἀνοίας ἐστίν. ἀππο- 
ἴαν! πδ866 ΕἸ. ΟἸγ, οἵ, 96., 171. 

1827. ,ἐστιγμένην λέγει τὴν 
δᾷδα" ἔγραφον γὰρ καὶ ἐκόσμουν 
τὰς λαμπάδας. ἢ τὴν αὐλητρίδα 
φησὶν ἐστιγμένην διὰ τὸ κεκαλλω- 
πισμένην εἶναι (3) καὶ διὰ τὸ κατ- 
ἐχειν δᾶδαςρ, (Ὁ 8: ΕἸ.: φοφαίά 
λαπο Ρίσεαπι νί65᾽ Β6.: πιοπτιθ υἱ- 
465 νατγίεραξαπι: γι ὙΟ85)5 δύλμοις 
ἄοοῆι, «νίο ροεδέγοίξε! 



ΦΙ. 

Β4. 

ΦΙ. 

Β4. 

ΦΡΙΣΤΟΨΈΕ ΝΟΥΣ 

» κ Ξ τιν ᾿ Α Ξ Σ ες 

ὄξος μὲν οὖν τῆς δαᾳδὸς οὗτος ἐξέχει. 

τί λέγεις σύ; ποῖος ὄξος; οὐκ εἶ δεῦρο σύ; 

ἀᾶ, τί μέλλεις δρῷν; 
» ; ᾿ 

ἄγειν ταύτην; λαβὼν 

ἀφελόμενός δε καὶ νομίσας εἶναι σαπρὸν, 

1995 
ΦΙ. 

κοὐδὲν δύνασθαι δρᾷν. 
» - 2 - 

ἄκουσον νῦν ἐμοῦ. 

᾿Ολυμπιάσι γὰρ ἡνίκ ἐθεώρουν ἐγὼ, 
᾿Ἐφουδίων ἐμαχέσατ' ᾿ἀσκώνδᾳ καλῶς, 
ἤδη γέρων ὦν" εἶτα τῇ πυγμῇ ϑένων 
ὁ πρεσβύτερος κατέβαλε τὸν νεώτερον. 

1840 
ΒΖ. 

4Ρ 

πρὸς ταῦτα τηροῦ μὴ λάβῃς ὑπώπια. 
νὴ τὸν 41. ἐξέμαϑές γε τὴν ᾿Ολυμπίαν. 
ἴϑι μοι παράστηϑ᾽, ἀντιβολῶ πρὸς τῶν ϑεῶν! 
ὁδὶ γὰρ “ἀνήρ ἐστιν ὅς μ᾽ ἀπώλεσε 
τῇ δαδὶ παίων, κἀξέβαλεν ἐντευϑενὶ 

1345 
ΒΖ. 

Ω μι.9 9 - 3 ’ ’ 

ἄρτους δέκ᾽ ὀβολῶν, κἀπιϑήκην τέτταρας. 

ὁρᾷς, ἃ δέδρακας πράγματ᾽ αὖ; δεῖ καὶ δίκας 
ἔχειν διὰ τὸν σὸν οἶνον. ᾿ 

ΦΙ. 
ΕῚ » 3 ᾽ ᾿ 

οὐδαμῶς γ᾽; ἐπεὶ 
λόγοι διαλλάξουσιν αὐτὰ δεξιοί" 
ὥστ᾽ οἶδ᾽ ὁτιὴ ταύτῃ διαλλαχϑήσομαι. 

13850.4Ρ. οὔ τοι, μὰ τὼ ϑεῶὼ, καταπροίξει Μυρτίας, 

1331. ὄξος. κλάδος. -- 8. 

1336. ῬΑΣΘΕΙΑ: οἵ. 1153. 5644. 

13.0θ. ὑπώπια τὰ εἰς ὄψιν 
πλήγματα ἐνταῦϑα. --- ὅ. τηροῦ 
οανε, τὶ φυλάττου. ΥΑΥϊι5 οσσαγ- 
χὶο ξουπια Πυ]ι5 νΘΥΡῚ ρϑϑβῖνα χ161ι- 
γαῖ! βἰσαϊποατίοπθ. οὗ. 861. Εὰ 
Βγ. 

1841. ἐξέμαϑες. αὐξητικὸν 
οϑὲ ἐκ. ὺἂἋ ραββῖμι. τὴν Ὀλ. Ο- 
Ἰγπιρίαπι, ἢ. 6. ΟἸγπιρίαθ ἕδοῖϊα, 
γ6] ΠΟΥ 50]118. 

1542. γυνή τις ὑβρισμένη ὑπὸ 
τοῦ γέροντος δεῖται τοῦ. υἱοῦ βοη- 
ὅῆσαι αὐτῇ. “Δίδυμος δέ: ἀρτό- 
πῶωλις λέγει. 5. παρ. αἀρὶδ πιίλὲ, 
νυ ἔοΥΘη 56, 

1845. κἀπιϑ. τοὺς ἔσωϑεν (ἔξω- 

εν) τοῦ φορτίου προσϑήκην ὄν- 
τας. 8. Ῥαΐο 1π|611Π151 δα αϊταπιθα- 
ἴππι δὲ, πὶ Ἰο θη τα δη 1 ατιῖ, 
τιϑη ἰοοΘ ΠῚ, «ποα ἔπ νοὶ αὶ βαρον- 
Ῥοπάϊαπι. εὐΐϑηι ἐπέϑεμα ἀἱσορδῖαν 
εἴς. Εἴ. Ολν. 

1848, λόγοι δεαλλ. μιμεῖται 
τὰ εἰρημένα ὑπὸ τοῦ υἱοῦ (1916. 

5664.). 8 

1850. παταπρ. οὐ μὴ κατα- 
φρονήσεις, παρὰ τὴν προῖκα. τουτ- 
ἕστιν οὐ δωρεάν μου ἐγχανῇ. -- 
8. οἵ, 1520. μὰ τὼ ϑεὼ, 
ἄθαβ, (Οδγθύθηι οἱ Ῥυοβθυύρίπϑπι.: 

"Ἰαε)αγαπ πηι 5ΟΙθηη6. τ] 6 Υῖι πὶ 
Αἰοαγαπι. αἵ. Οοπο. 155. νυ ρ- 
τίας. ποπιθη ἔθη η86. 

ὐξῶν.. 

ΡεΥ. 

ἜΝΕΝΝΝ σαι -" --.....-- τ΄’ ὺσπΠπΠΠπππ...σὍὌὕἅὕΧ5Ὁτ|τν τσ στον 
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τῆς ᾿άγκυλίωνος ϑυγατέρος καὶ Σωστράτης.. 

οὕτω διαφϑείφας ἐμοῦ τὰ φορτία. 
ΦΙ. ἄκουσον, ὦ γύναι" λοβὸν ὅον βούλομαι 

λέξαι χαρίεντα. 

ὭῬ. μὰ Ζία, μή μοι γ᾽, ὦ μέλε. 

1888 ΦΙ. ἴσωπον ἀπὸ δείπνου βαδίξονϑ᾽ ἑσπέρας 

δασεῖα καὶ μεϑυση τις ὑλάκτει κύων. 

κἄπειτ᾽ ἐκεῖνος εἶπεν" Ὦ, κύον, κύον, 

εἰ νὴ 4 ἀντὶ τῆς κακῆς γλώττης ποϑὲν 
πυροὺς πρίαιο, σωφρονεῖν ἄν μοι δοκοῖς. 

1860.4Ρ. καὶ καταγελᾷς μου; προσκαλοῦμαί σ΄, ὅστις εἶ, 
πρὸς τοὺς ἀγορανόμους βλάβης τῶν φορτίων, 

5, 3 κλητῆρ᾽ ἔχουσα Χαιρεφῶντα τουτονί. 
ΦΙ. μὰ 41 ἀλλ᾽ ἄκουσον, ἤν τί σοι δόξω λέγειν. 

“Μᾶσός ποτ᾽ ἀντεδίδασκε καὶ Σιμωνίδης. 

1865 

.1851. ὅτι οὐκ ᾿ἀττικῶς εἴρηται 
τὸ ϑυγατέρος, ἀλλ᾽ Ἰωνικῶς. 
({(ν14, Μϑδέῃ. 87. 80. δ. 77:) τὰ 
φορτία δὲ τοὺς ἄρτους. 8. 

1856. κύων {ίραταϊε αἴοὶ βοϊϑὶ, 
ΠΘΩῸΘ ἘΠῸ Π]Ο60: Ὠ8ΠΊ, 8]105 115115 
Ἴ6 ΘΟΠΙΠΙΘΙΠΊΟΥΘΠΙ, δἰ αἰ γ1551Π18 
4ὑδοαθ τποηεῖγα δια] ΟΘΏ68, 
δὲ ἸΠΡΥΪΠ115 ποὺ σομνοίη ἔδοοΥθ 
βοϊεπὶ ἱπιριι θη! θι5, νϑ]ας ἢ. 1. 
νἱθ δημποΐί. δὰ ϑοόρῇῃ. ΟἿ. Β. 
876., Ἐπτρ. Απάγοπι. 610. εἴο. 8.: 
τὴν ̓ἀρτοπώλιδα κύνα εἶπε. --- πυ- 
ροὺς δὲ σίτους, ὥστε ἄρτους ποιῆ- 
σαι" ἐπεὶ ἀρτόπωλις. 

1860. προσκαλ.; 
οΣ. 1989. 

1861. τοὺς ἀγορ. τοὺς ἐπισχο- 
ποῦντας τὰ τῆς πόλεως ὦνια, καὶ 
διοικοῦντας αὐτὰ, ὡς ἐν ᾿ἀχαρνεῦ- 
σιν (679., 780.). 5. 

1862. κλητ, μάρτυρα. (ἄλλως. 
τουτέστι τὸν εἰς τὸ δικαστήριον κα- 
λοῦντα ὑπηρέτην. (ἄλλως.) Χαι- 
ρεφῶντα δὲ τὸν πύξινον, τὸν 
Σωκράτους ἑταῖρον (ΝᾺ. 5600.), 
φησί, πάλιν δ᾽ αὐτὸν εἰς ὠχρότητα 
διαβάλλων εἰσάγει μαρτυροῦντα τῇ 
ἀρτοπώλιδι. 8. Παπα Ὡθραυΐηι, 5 πηι! 
ἰεγίϊαπι 5 σὨἰΠοαίοημθπὶ νου] κλῆη- 

ἐπ )7μ5 τοοο- 

ἔπειϑ᾽ ὁ Λᾶσος εἶπεν" ὀλίγον μοι μέλει. 

τὴρ, ατὰ Ἰδρίταγῦ 1267., σΟΡΊ ΑΥΣ 
νο]ῖ556. ΑΥὙἸΞΤΟΡ ΠΔΠ6ΠΊ. 

1864. 4 ὧσο ς, Χαρβίνου, Ἕρ- 
μιονεὺς; πόλεως τῆς ἀχαΐας, γε- 
γονὼς κατὰ τὴν νη΄ ᾿Ολυμπιάδα, 
ὅτε “ΖΙαρεῖος ὁ “Ὑστάσπου. (οἴ. Ηε6- 
τοῦοίῖ. 7, 6.) τινὲς δὲ τοῦτον συν- 

ἀαρεϑμοῦσι τοῖς ἑπτὰ ΖΣοφοῖς ἀντὶ 

τοῦ Περιάνδρου. (59 πρῶτος ὃὲ 
οὗτος περὶ μουσικῆς λόγον ἔγραψε, 
καὶ διϑύραμβον εἰς ἀγώνα εἰσήγα- 
γε; καὶ τοὺς ἐρεσειιουργείσηγήσωτο 
λόγους. 5, 

1865. ὁ. μοι μέλει. τοῦ Σι- 
μωνίδου δηλονότι. λέγεε δ᾽ ἴσως 
Σιμωνίδην, τὸν “εοπρεποῦς, τῆς 
ἐν Κέῳ τῇ νήσῳ πόλεως “Τυρικὸν, 
μετὰ Στησίχορον τοῖς χρόνοις, ὃς 
ἐπεκλήϑη Μελικέρτης διὰ τὸ ἡδύ. 
καὶ τὴν μνημονικὴν δὲ τέχνην εὖ- 
ρεν οὗτος. προσεξεῦρε δὲ καὶ τὰ 
μακρὰ τῶν στοιχείων καὶ διπλᾶ, 
καὶ τῇ λύρᾳ τὸν τρίτον φϑόγγον. 
γέγονε δ᾽ ἐπὶ τῆς ἕχτης καὶ πεντη- 
ποστῆς ᾿Ολυμπιάδος" οἱ δὲ δευτέ- 
ρας καὶ ἑξηκοστῆς γεγράφασι. (1ἀ- 
48 γϑοιϊϊιβ: νὰθ νὴ Οοθηῆβ, εἴ5- 
ῬΡιαΐαϊξΐομθ ἀθ ϑδποηῖαθ, Τυδ]θοιῖ 
δὰ ἈΠεη. 1768., ΗοΥΔΕΠ ᾿ΠέΘΥΡΡ. 
δὰ Οα. 2, 1, 88. εἰς.) καὶ παρέ- 

ὼς 
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4Ρ. ἀληϑὲς, οὗτος; 

4 Ὁ ῬῬΤΕΣΑΤΘ Ὁ ΠΝ ΟΣ 

ΦΙ. καὶ σὺ δή μοι, Χαιρεφῶν, 
᾿ ΩΡ , , γυναικὶ κλητεύειν ἔοικας ϑαψίνῃ, 

νοῖ κρεμαμένῃ πρὸς ποδῶν Εὐριπίδου. 
ΒΖ 

1570 

ς , δ Ὁ 2» , 

ὁδί τις ἕτερος, ὡς ἔοικεν, ἔρχεται 
καλούμενός σε" τόν γέ τοι κλητῆρ ἔχει. 

ΚΑ. οἴμοι κακοδαίμων! προσκαλοῦμαί σ᾽, ὦ γέρον, 
ὕβρεως. 

ΒΖϊ. ὕβρεως; μὴ, μὴ καλέσῃς πρὸς τῶν ϑεῶν᾽" 
ἐγὼ γὰρ ὑπὲρ αὐτοῦ δίκην δίδωμί σοι; 
ἣν ἂν σὺ τάξῃς, καὶ χάριν προσείσομαι. 

13γὅ ΦΙ. ἐγὼ μὲν οὖν αὐτῷ διαλλαχϑήσομαι 
ἑκών" ὁμολογῶ γὰρ πατάξαι καὶ βαλεῖν. 
ἀλλ᾽ ἐλϑὲ δευρὶ πρότερον. ἐπιτρέπεις ἐμοὶ, 
ὅ τι χρή μ᾽ ἀποτίσαντ᾽ ἀργύριον τοῦ πράγματος 
εἶναι φίλον τολοιπὸν, ἢ σύ μοι φράσεις; 

1380 Κα. σὺ λέγε' δικῶν γὰρ οὐ δέομ᾽, οὐδὲ πραγμάτων. 
ΦΙ. ἀνὴρ Συβαρίτης ἐξέπεσεν ἐξ ὥἄρματος, 

τξινε μέχρις οἡ βιοὺς ἕ ἔτη, ἢ πϑ'΄. 
καὶ γέγραπται αὐτῷ “ωρίδι διεα- 
λέκτῳ ἡ Καμβύσου᾽ καὶ “Ἰαρείου 
βασιλεία, καὶ ᾿έρξου ναυμαχία, 
καὶ ἡ ἐπ᾽ ᾿ἀρτεμισίῳ ναυμαχία. δι 
ἐλεγείας, ἡ δ᾽ ἐν Σαλαμῖνι μελε- 
κῶς; ϑρῆνοι, παιᾶνες, ἐγκώμια, 
ἐπιγράμματα, τραγῳδία, καὶ ἄλλα. 
τὸν δὲ Πᾶσον καὶ “Σιμωνίδην ὡς 
ἀντιτεχνοῦντας ἀλλήλοις ὁ ποιητὴς 
εἰσάγει. 8. 

1866. ἀλη ϑές; ἱἰτγοηΐοθ. νἱάθ 
ΡΙαῖ, 198., ἡδς 522. -- καὶ σὺ 
δὴ ἔοικας --- αὐ ἐδ ϑαχιθ «666 ---. 

1867. ἔοικας 5{Π θη ἀπ 6556 
πη Ἰοσιπι νιυϊραΐαθ Ἰθοι!θηῖβ ἔοι- 
κῶς» ΔΗΪΠΊ8 ἀν ΘΥΤΙΣ Βγ. ΚΕ ϑαψ. 
ὠχρᾷ. τοιαύτη γὰρ ἡ ϑάψος, ὅπερ 
παρ᾽ ἡμῖν που πο Πλρ" λέγε ται. Θεό- 
πρίτος (2, 88.) καί μευ χρὼς 
μὲν ὁμοῖος ἐγίνετο πολλάκε 
ϑάψῳ. (ἐμάρβιιβ [ ἐλαροία ἕανρα- 
ζιίοα Ἴλπη,; νἀθ ΒΙΠΘΥΡΘοΚ. Ἑΐοτ. 
ΟΪα55. Ρ. 77.1 ἔγιυϊοχ δϑὲ ποπιθπ 
ἔρυθηβ 1πβι]86 ΘΟΘΠΟΠΆΪη15. Θὲ ἔΠιι- 
ὙἹ], πρὶ 6]115 οορία εἐδὲ, πὶ ἐθβίδη- 
ἔν Ξο 11 ἱπ ὙΠδοοχίξ. ὦ, 88) 50γΥ- 

ἐπαυϊοπαιιθ δὲ βουεπίοαπι Ἰρυτιτα 
νΟΟΔΥῚ οἱ χρυσύξυλον, τιηαδ 1ηῖ- 
ΟἸΘθδηξιν νοϑϑίθβ προχοξεδεῖς, δἱ- 
6 δθρ ΘαΡῚΠ οἷο, 27. Ολτσ.) 
παρὰ δ᾽ Εὐριπίδῃ “γέγραπται ἤ 
Ἰνὼ κρεμαμένη καὶ ὠχρὰ ὑπὸ τῆς 
κακοποϑείας. ᾿πέπαιπται δὲ (9) κα- 
λῶς παρὰ τὸ ϑάπτεσϑαι. (ιαεο 
1 5 ΥΘ 8 Ροϑβὲ Ἰοοιμαι ΤΉΗΘοοΥ 1.) 
Ἰνὼ δὲ κατὰ χόλον Ἥρας μανεῖσα 
ἔῤῥιψεν αὐτὴν εἰς τὴν ϑάλασσαν 
ἅμα τῷ υἱῷ αὐτῆς ἡελικέρτῃ. ἐμί- 
'σει γὰρ πάντας ποὺς Θηβαίους ἡ 
Ἥρα, διότι παρ᾽ αὐτοῖς ἐτέχϑη ὃ 
Φιόνυσος οἷο. 8. οἵ, Αρο]]οα, ΤΠ], 
ά, 9. Ἡγρίη. ξδ0. 2. --- ,»κρεμ.; 
Ρεπάμίαο ὧδ τιιρθ5 αὐ 58 Ῥυϑθοιρὶ- 
τοὶ,“ 'δἰο. 1, Οἶτ. 

1380. νἱχ ἀιιθιῖο, «αΐπ ρΡοόπθπ- 
ἄϊιπι 51: Ποο, αυοά Ἰοη 8 6 θβ8η- 
{τὰ : δικῶν γὰρ οὐδὲ δέομαι ͵ πρα- 
γμάτων. Αν. 669. γῆ δ᾽ οὐδ᾽ ἀὴρ 
οὐδ᾽ οὐρανὸς ἣν. οἔὗ, ΕλαυΤρ 15 1π- 
ἴθῦρρ. Τυοϑα, 466.,, ϑοριιοοἹδ ἂ- 
Ἶ46. 985., ϑομέϊονυ. δὰ Βοϑβ, ἀδ εἰ- 
ἢρ5. Ρ. 776. 5661. 



Ὁ ΦῊΓ ΚΒ Σ. [9] Η- ῷι 

καί πῶς κατεάγη τῆς κεφαλῆς μέγα σφόδρα" 
ἐτύγχανεν γὰρ οὐ τρίβων ὧν ἱππικῆς. 
κἄπειτ᾽ ἐπιστὰς εἶπ᾽ ἀνὴρ αὐτῷ φίλος" 

1585 Ἕρδοι τις, ἣν ἕκαστος εἰδείη τέχνην. 
οὕτω δὲ καὶ σὺ παράτρεχ᾽ ἐς τὰ Πιττάλου. 

ΒΩ 

ΚΑ 

ΦΙ. 

1590 
ΚΑ. 

ΦΙ. 

, 59 “ὧν 

κατεαξ ἕχινον... 

ὅμοια σου καὶ ταῦτα τοῖς ἄλλοις τρόποις. 
2 γ 3 ᾿ ’ 2 3.᾽. Ἢ, τι.9 , 
ἀλλ᾽ οὖν σὺ μέμνησ᾽ αὐτὸς ᾿ἀπεχρίνατο. 

ἄκουε, μὴ φεῦγ᾽. ἐν Σιυβάρει γυνή ποτε 

ταῦτ᾽ ἐγὼ μαρτύρομαι. 
ὀὐχῖνος οὖν ἔχων τιν᾽ ἐπεμαρτύρατο. 
εἶθ᾽ ἡ Συβαρῖτις εἶπεν: Εἰ ναὶ τὰν Κόραν 
τὴν μαρτυρίαν ταύτην ξάσας ἐν τάχει 
ἐπίδεσμον ἐπρίω, νοῦν ἂν εἶχες πλείονα. 

1982. κατ, τῆς κεφ. ὙΠοπΙᾶΚ 
Μερ. 1ῃ καταγῆναι" ἐστέον, ὅτι 
κατέαγα τῆς πεφαλῆς “ττι- 
κοὶ λέγουσιν; οὐ τὴν κεφαλήν" ή-, 
γουν κατὰ τῆς κεφαλῆς τὴν πλη- 
γὴν ἐδεξάμην. “Δουκιανὸς ἐν Τί- 
μωνι (Ρ. 161.) κατέαγα τοῦ πρα- 
ψίου. υγοςιιθ 5816 πιοᾶο Ἰοαιιχ- 
τὰν ΑἸΠΟΙ; 56α ρυΐου 1116 δ θσαῃ- 
του οδί, 57. οἵ, ΑΦῃ. 1092. 

1389. οὐ τρίβων. οὐκ ἔμπει- 
ρος. καὶ ἐν Νεφέλαις (870.)" καὶ 
τῶν πρεμαϑρῶν οὐ τρίβων 
τῶν ἐνϑ δε. 8. οἵ. Εατὶρ, Μ6α. 
649., ΕἸ, 1060. εἰςο. 

1885. 5οίοθοθ αιίΐάδιη ΠΡΥ οἱ 
Βγτ. ἕκαστος ἂν εἰδείη τ. 5.: ἕκα- 
στος, φησὶν, ἣν οἷδε τέχνην ἐργα- 
ζέσϑω. καὶ ταῦτα δὲ ἐν παροιμίαις 
φέρεται. οἵ. Οἷο, Το. Οἷι, 1, 18,; 
Ἐγαβηιὶ δαάδϑρ'. ὦ, 9, δῷ. 

1686. εἰς τὼ ὉΤΈΙΡΑ εἰς ἑατροῦ 
φησὶν, ἀπότρεχε ϑεραπευϑησόμε- 
νος τὰς πληγάς, ἰατρὸς γὰρ ὁ Πίτ- 
ταλος. ὅ. οἵ, Αοἢ. 969, 

1588. τὰ Ὠ᾿μπα,, οαπὶ ἰη Β Ῥα- 
τὶ. εἰ Βιανθηπαῖθ ρτο ἱπγθηΐδϑοῖ 
αὐτὸς ἀπεκρίνατο. νυῖρο ἃ ν ἀπ- 
ξἈ0.», ΠΘῸ ἀπθ!5. Βτ.: αὐτὸς οἵ᾽ 
ἄπεκρ. - Ἰρβα ῬΕΙΟΟΙ]θοπ πὶ 1- 
βίϊιι5 ῬΥΟΥΘΥΪ Πιθηλ 556. Ἰαροὶ 
Θοοιιδαῖου ; θαι Ἰρίθγθθθθ ψ 6116 
μην ν 5, ἃ ΦΆΙθῈ15 Δ] ΠῚ δίμξ ομι5 
ΤΏΊΟΥΘ5, 

1590. ἐχῖνον. ἄγγος τι χαλκοῦν 
5) καὶ ἐκ κεράμου , εἰς ὃ καϑιᾶσιν 
οἱ διαιτηταὶ τὰ γραμμοτεῖα τῶν 
μαρτυριῶν, ἅ τινες ἐμαρτύρησαν, 
καὶ κατασημηνάμενοι μετοὶ ταῦτα, 
εἰ ἐγκληϑείη ἡ δίαιτα. τοῖς δικα- 
σταῖς ἐπεδίδουν. τοῦ δ᾽ ἄγγους τού- 
του καὶ “Ἰημοσϑένης μνημονεύουσι 
(μνημονεύει, γΕ] 5ουρ. “ίημι. καὶ 
΄40. μνημονεύουσιν.) καὶ ᾿Δριστοτέ- 
λης. ἔστε δὲ καὶ ζῶον εἴς, 8, νἱά. 
Ἰεχῖοα. νᾶβ ἀ{Ππ4 1πᾶ]ο1516. 80 δο- 
οἰιβαίοτθ 1πὲβ] δὶ μαΐαραὶ αἴδπι 
ΕἸ. ΟἾγ.,. ς6α ἃ πιι]οσα 1114 ὅγ- 
θαυ σα ἰδβίδοθδηι Ο]]81πὶ,) 418πὶ 
ἔἴγθρουϑες 2.811 ΘΠ ππηλ," 1πααϊΐ, 
«οαϊοΐαμη οἰΐαπι τὴν χύτραν μεγα- 
λόστομον . νΕ] διιοίογε Η]ρροοζαῖβ 
τορίαίαν ΕΥ̓ δπι5; οἷ 810 ροβῖθα 
τιϑτιγραΐαμη 40 Ἐπιρο!άθ δὲ ῬὮ11- 
ΤΏ ΟΠ 8 Μγυ μι ἀομλθτι5 οὐ Μίϑηϑδῃ- 
ἄγτο Τρέπουσι (ταα]6 οδηΐηι ἃΡ. Ἐ- 
τοῖ, 1661 ρυῖο ᾿Βπιτρέπουσι, 4αιϊπιι 
Οομΐοσις 1116 ποῖ ᾿Επιτρέποντας 
ΤΑ αι ἀοοιιοεῖς, σοα Τρέποντας 
δαὶ ᾿Επιτρύπους, ἀΐνοτβας ἔ6}1}145,}" 
εἴα. τἱῃϊ Ὧ6 δοοιιδαίου αυξάθῃ 
αἰπιᾶ 1πὲε]]οχίϑϑθ νἀ θέυσ απ χύ- 
τραν 1111 μὲ γαλόστομον. 

1992. ναὶ τὰν Κ. τὴν Περσε- 
φύνην. - τοῖς δὲ περὶ Σικελίαν 
τὸ κατὰ Κόρης ὀμνύειν ἐνεφιλο- 
χώρει" ἐντεῦϑεν γὰρ ὁ “Διδης αὐ- 
τὴν ἁρπάσαι μυϑεύεται. --- δωρί- 
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189 ΚΑ ὕβριξ᾽, ἕως ἂν τὴν δίκην ὥρχων καλῇ. 
ΒΩ. οὔ τοι μὰ τὴν Ζἤμητρ᾽ ἔτ᾽ ἐνταυϑοῖ μενεῖς, 

ἀλλ᾽ ἀράμενος ἔγωγε... 
ΦΙ. 

ΒΖ. 
τί ποιεῖς: 

ὃ τι ποιῶ; 
εἴσω φέρω σ᾽ ἐντεῦϑεν. εἰ δὲ μὴ, τάχα 
κλητῆρες ἐπιλείψουσι τοὺς καλουμένους. 

1400 ΦΙ. 

ΒΖΩ͂. 
ΦΙ. 

“Δϊἴσωπον οἱ Ζελφοί ποτ΄... 
ὀλίγον μοι μέλει. 

, 2 "» , “-“ “ς 

φιάλην ἐπῃτιῶντο κλέψαι τοῦ θεοῦ. 

ὁ δ᾽ ἔλεξεν αὐτοῖς, ὡς ὃ κάνϑαρός ποτε ..- 
2 »" - -» 

οἴμ᾽, ὡς ἀπολεῖς αὐτοῖόι τοῖσιν κανϑάροις ! 
ζηλῶ δὲ τῆς εὐτυχίας, 8.» 1. οἵ σου, ὅτ. 

1105 τὸν πρέσβυν, οἷ μετέστη ἢ. 
ξηρῶν τρόπων καὶ βιοτῆς" 85.;} '. Θὲ ὁΠογ.. 
[2 ᾿Ὶ -“ 3 ᾿ 

ἕτερα ὃξ νῦν ἀντιμαϑῶν οπον. ἃ, 
δ ἢ μέγα τι πείσεται ᾽πὶ τρυφερὸν καὶ μαλακόν. 54}]. 

ξει, ὃὲ ἐπίτηδες. ἐπίδεσμον δὲ μέλει. νίοε5 γεᾶαϊξ ρμαΐχι: νἱᾶβ 
ἐπὶ τῇ πληγῇ δεσμόν. 8. 

1895. δίκην καλῇ. 
800. 

1399. ἐπιλείψουσι μάρτυρες τοὺς 
κατηγοροῦντας. ὃ. 

1400. ὁ μὲν Βδελ. ἀράμενος τὸν 

πατέρα αὐτοῦ Φιλοκλέωνα εἴσω 
κομίζει. ὁ δὲ φερόμενος πλάττει 
μῦϑον. διηγεῖται, γὰρ τὸν περὶ 4ἐ- 
σώπου λόγον" ὃν φασιν ἐλϑέντα 
ποτὲ εἰς τοὺς Ζελφοὺς ἀποσκῶψοι 
αὐτοὺς, ὅτε μὴ ἔχοιεν γῆν, ἀφ᾽ η 
ἐργαζόμενοι διατρέφοειντο, ἀλλὰ 
περιμένοιεν ἀπὸ τῶν ϑεοῦ ϑυμά- 
των διαζῆν. οἱ (δὲ ) “Ιελφοὶ χαλε- 
πήναντες φιάλην. ἱερῶν τοῖς 4ἰσώ- 
που σκεύεσιν ὑπέβαλον. ὁ μὲν δὴ 
οὐκ εἰδὼς τὴν ἐς Φωκίδα φέρου- 
σὰν ὥρμησεν ὁδόν" οἱ δ᾽ ἐπιδρα- 
μόντες καὶ φωράσαντες ἱεροσυλίας 
αὐτοῦ πατηγὸ ϑουν. ὃ δ᾽ ἐπὶ πέ- 
τραν οὐ πόνυ πόῤῥω τοῦ ἱεροῦ 
καὶ τῆς πόλεως ἀγόμενος, ἀφ᾽ ἣς 
ψόμιμον ἦν “τοὺς ἱεροσύλους ῥι- 
πτεῖσϑαι. τὸν περὶ τοῦ κανϑάρου 
μῦϑον αὐτοῖς διη) ἤσατο, οὗ γε 
καὶ ἐν Εἰρήνῃ μέμνηται οἷα. 8. νἱ- 
ἃθ Ῥᾳο, 190. ββεαᾳᾳ. --- ὁλ. μοι 

οἵ, 794., 
1865. 

1408. ναλ! δγιίσαθιὶδ οἰπὶ ἐμῖδ πιὸ 
οατιέματγῖδ. ΕἼ. ΟΠ, 

1404. ργαράϊοας ΟΠποσιι ἔθ]τοῖ - 
ἴοπι ῬΠΙ]ΟΟΙ ΘΟῊ 15, ΤΠ ΟὉ. ΘΠ ΠΟΙ 
Βορηῖῖθαὶ ΠΙΟΥΠῚ ΠλΓα ΟΥ̓. ΠῚ; ἔπ|ΠῈ 
ΠΠῚ Ἰδυιᾶδὲ ρ᾽οίδέθηι εἴ δ] ο αι θη ῖϑπι 
νἱοίγσθηι, σαδηι ἴπ τεξθ! θη 0 Ρ8- 
ΓΘ ΠΟΙ ΓΆΡ ΟΥ, -τ ζηλῶ σὲ τῆς 
εὐτ., αὖ Ας, 949. εἰο. 

1405. οἷ μετ. ἡ εὐτυχία 5 φωο 
νογδα δδὲ5. {πὸ ρϑύνϑηϊξ, απὸ ἔδὰ- 
διϊσο ἰδ, ἴπ ξ6]1οΙἴα8. 

ἴ406. 1,αἸ10ΐ 4αοααθ ἀγέάαπι νἱ-- 
ἐαπι, ἰι. Θ᾿. ὈαΥσδηϊ, δὲ δι μ}1}16 61- 
οὐπΐ. 

1408. 515 Ρίαμε Πᾶν.» ὨΪδὶ φιοά 
μαρϑὲ ἐπί. Β Ραγσ!β. ἦ μέγα τι πεί- 
σεται ἐπὶ τὸ τρ. καὶ μαλ.. ἀδρτα- 
ναΐο τηϑῖγο,, οἷι5 Ππᾶθο βϑβὲ ἔοτ- 
τηᾶ: 

" 

“νυ -  τσὖόῦᾶὖ σἷνῳ- - νν..- 

νά, Ηδρἠδοϑι. ο. 12., Ρ. 67. 5678. 
64. (σαιβίογα, ῬΘΥρΟΥ8 ΠῚ ψαΐ τος 
ΠΡΥῚ ἢ μεταπείσετ᾽ ἐπὶ τὸ τρ. καὶ 
(ιαλ. -- ἐπὶ τρ. καὶ μαλ. οἷον 
ἐπὶ τὸ τρυφᾷν μαλακῶς. 8. πια- 
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τάχα δ᾽ ἂν ἴσως οὐκ ἐϑέλοι" ὁμον. ἃ, 
τὸ γὰρ ἀποστῆναι χαλεπὸν φύσεως, ἣν ἔχει τις ἀεί. 

45.5 ὃ 5]. ΡΟ] 
“7 γ) Ἃ ΄ 

χαίτοι πολλοὶ ταῦτ᾽ ἔπαϑον ξυνόντες γνώμαις ἕτέ- 

ἃ8.7 Δηΐϊ. οἷ ΟΓ, 

ἄντ. 

1410 

ρῶν 
μετεβάλλοντο τοὺς τρόπους. 

πολλοῦ δ᾽ ἐπαίνου παρ᾽ ἐμοὶ 
καὶ τοῖσιν εὖ φρονοῦσι 

1415 τυχὼν ἄπεισιν διὰ τὴν 
“ Α , 

φιλοπατρίαν καὶ σοφίαν 

5 ὁ Φιλοκλέωνος. οὐδενὶ γὰρ οὕτως ἀγανῷ 
ξυνεγενόμην, οὐδὲ τρόποις 
3 , θα ΕΨΕ Πρὸ μον τα κε τν ἢ : ἐπεμάνην οὐδ᾽ ἐξεχύϑην. τί γὰρ ἐκεῖνος ἀντιλέγων 

1420 οὐ κρείττων ἦν, βουλόμενος τοὺς φύσαντας σεμνο- 
τέροις 

κατακοσμῆσαι πράγμασιν; 

δπώπι φμίάάαπι δὲ τι: ψοχιίθέ σψμοὰ 
ἀξέϊποὲ αὐ πιοίἰεογ υἱυνοτιάμτη, ταϑ- 
δο8. ΡΥορΎΘββιι ζδοϊδὶ ἴῃ Ἃ6]1- 
οἿΪ5. 

1410. Ηοταῖ.: παέμγαπι διυροίϊας 
οἷο, ΖΓ, 7 055. 

1411. ξυν. γνώμαις ἕτ. οἷον 
μεταπεισϑέντες ἐκ παραινέσεως ἕ- 
τέρων. 8. ΝαΡ. 1407. γνώμαις δὲ 
λεπταῖς καὶ λόγοις ξύνειμι καὶ με- 
ρίμναις, Βε6. 

1412, ας οἀᾶ. νοΐὶ., πθα 5οσ]- 
Ῥίοτιιπι Ἰθοϊϊομθηι μεταβάλοντο 
Δαμλλε1 ΡΑΈΓΟΥ νουϑβιιβ ἀντίστοιχος. 
ΔΡδΡ6 πϑβοῖο 4105. ὉΠΟΥ Δ ΠΊθ]008 
1658 βο]ιιῖοβ, 4105 Πΐο ὙΘΡΟΥΓΘ 
βὶθὶ νἱαθραΐηῦ ΒΥ.; ὕθο οοποθ- 
ἀεμηαιιη οἱ θϑῦ, τὸ 1 ἔθη! ρΟΥΠ 
ΥΔΊΪΟ 6 ΠῚ ἐπι ρίηραῦ Ἰπιρουθοίτηι: 
416 ἀθ γα νυἱᾶ, Μίδιι, δύ, δύ. ὃ. 
505, ΣΙ. 

1415. τὴν φιλοπατρ., ρίδέα- 
ἔθτη, ογρα ,«Ῥαέτχοπ. Ἂς Ὰ 

1417. ἀμέτρως 1μγὶ ὁ παῖς ὁ 
Φιλ.. νεὶ παῖς ὁ Φιλ.., 4ᾶ8 δπῖ 
π᾿ εγρυθίδεοπθβ; πθούθοῖθ ΒΥ. παῖς 
Φιλ. Π1Π1] πιϑὶ ἐαελι5. Π80 οἰ Πρ 5]. 8.: 
ἀγαν ᾧ. ἱλαρῷ, καλῷ πἀγαϑώ. -- 
ἔνϑεν καὶ ἀγανοφροσύνη; προσή- 
νξια, πρᾳότης. “Ὅμηρος (11. 2, 180.)" 
σοῖς ἀγανοῖς ἐπέεσσιν. 

1418. οὐδὲ τρόποις -- ἐξε- 
χύϑην. πιθὸ εἰϊίωδ τποτθ5 τα θα- 
πιανΐγ τιθο ὠπῴματπ ἔαπι εἴ56 ἰα6-- 
ξαΐις δώπι. Β6. ϑορῇ. ΕἸ, 108. 
μαίνεται δ᾽ ὑφ᾽ ἡδονῆς Μήτηρ 
ἀμήτωρ. Ἑπτὶρ. Ογοϊ. 447. γέγη- 
3α, μαινόμεσϑα τοῖς εὐρήμασιν. 

1490, βουλ, -- πράγμασιν; 
ομρίθτις μαΐγοα (γ ̓ πὶ 1ρΡ 5115) ἀόπε- 
δέϊογίδιμδ ογτιαγο οἐμα 152 Νὰ}. 515. 
νεωτέροις τὴν φύσιν αὐτοῦ πρά- 
γμασιν χρωτίζεται. ΒΒ. 
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ΧΟΡΟΣ. 

432. Δὴ τὸν Διόνυσον ἄπορά γ᾽ ἡμῖν πράγματα 
δαίμων τις εἰσχεκύκληκεν εἰς τὴν οἰκίαν. 
ὁ γὰρ γέρων, ὡς ἔπιε διὰ πολλοῦ χρόνου, 

1425 ἤκουσέ τ΄ αὐλοῦ, περιχαρὴς τῷ πράγματι 

ὀρχούμενος τῆς νυκτὸς οὐδὲν παύεται 
τἀρχαϊ᾽ ἐκεῖν, οἷς Θέσπις ἠγωνίξετο, 

καὶ τοὺς τραγῳδούς φησιν ἀποδείξειν Κρόνους 
τοὺς νῦν διορχησόμενος ὀλίγον ὕστερον. 

1430 ΦΙ-.τίς ἐπ᾿ αὐλείοισι θύραις ϑάσσει; ἀνα: 

,3.4. τουτὶ καὶ δὴ χωρεῖ τὸ κακόν. 
ΦΙ. κλῆϑδοα χαλάσϑω τάδε. καὶ δὴ γὰρ 

1422. ἄοτπο δβυεββιιβ βϑυνιῖιιςβ 
ἱπθΡτῖα5 ΠαγΥαὶ ϑϑϑιϊθηϊβ 56}18: 
ΤΊΟΧ ἴρ56 Ρσοοθαὶὶ οὶ ΠΠϊο Β46- 
Ἰγοϊθοιθ. 

1428, εἰσπεκ. εἰσήνεγκεν, εἰσή- 
γαγεν. ὃ. 
1427. Θέσπις. ὁ κιθαρῳδός. οὐ 

γὰρ δὴ ὃ Τραγικός. 8. ἵπιο ΠΗΐο, 
Οα]5 Βα] αυο πος ῬΟΥ ΠΙ8η1ι5 ἰχᾶν 
ἀϊταθ ἱπηϊϊαϊιαῦ βοπαχ Ιοησο ροβὶ 
ἐθιροτο ποθ υδίιϊιβ. 

1498, ,"Κρόνους. ἀρχαίους, ΠΣ 
ροὺς, λήρους, ἀναισϑήτους. ϑ. 
ΘΔ ΠΥ τι5 ΗΠ ΧΙ 55 11Π115. ἀθιι5 ΟΡ 
115. ῬΥΟνΘΥΒΙ5 οοοαβίομ οὶ θαι, 
Σ Κρόνου πυγὴ. πρόνιαι λῆμαι, 

ἂθ φαΐρυβ νἱᾶβ δάδρίοστιι βουῖ- 
ῬίΟΥΘβ. εἰσ Οομῃλίοι5 ποϑβίου (ΝᾺ}. 
997. » 1070.) αἰχῖς κρονίων ὄξειν εἴ 
κρδν τὸν ΠΊ8 ΘῊ ΠῚ ΠΙΠΘΘΓΟΥΘΗΙ οἴ 

ἀδγαπι. ΕἸ. Ομ. ΝΡ. 952. οὐχὶ 
διδάξεις τοῦτον Κρόνος ὦν. 8 ε, 
(Ε ῬΊΠΕ δ677:.. ποθ 4098. 

1499. δέορ χ. αὐτοῖς, τοῖς τραγ- 
οδοῖς. οἵ. 1447. ργδοροβιιίο βἐιι- 
αἴαπι ποίΐαϊ, ατιο ἰθὺ δ᾽ ἐθυιπι 
νΊ ΠΟ ΥΘ σοῃΐθμαϊξ, Ἐὰ Βγ. 

1480. ὀρχούμενος ὃ γέρων παρα- 
τραγικεύεται. σχήματος δὲ τοῦ 
τραγῳδικοῦ. 8. 

1482. κλ. χαλ. τα ὃ ε.- 5111 |6Υν 

ΠΣ καὶ ἘΞ 
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σχήματος ἀρχὴ - -. Αἱ 
Ξ4. μᾶλλον δέ γ᾽ ἴσως μανίας ἀρχή. α. ἃ. 

1435 ΦΙ. πλευρὰν λυγίσαντος ὑπὸ ῥώμης! 
οἷον μυκτὴρ μυκᾶται καὶ 
σφόνδυλος ἀχεῖ! 

,ΨΞ34. πῖϑ᾿ ἑλλέβορον. 
ΦΙ. πτήσσει Φρύνιχος, ὥς τις ἀλέχτωρ . .. 
Ξ,4. τάχα βαλλήσεις. 3: 

1440ΦΙ]Ι. σκέλος οὐράνιόν γ᾽ ἐκλακτίξων" ἃ. 4. 
πρωκτὸς χάσχει .. 

ΞΔ. κατὰ σαυτὸν ὅρα. 
ΦΙ. νῦν γὰρ ἐν ἄρϑροις τοῖς ἡμετέροις 

στρέφεται χαλαρὰ κοτυληδῶν. ἃ. Ῥαγ. 
ΒΖ. οὐκ εὖ μὰ 4ἰ᾽, οὐ δῆτ᾽, ἀλλὰ μανικὰ πράγματα. ι. ἰν. 

1445 ΦΙ. φέρε νυν ἀνείπω, κἀνταγωνιστὰς καλῶ. 
εἴ τις τραγῳδός φησιν ὀρχεῖσθαι καλῶς, 
ἐμοὶ διορχησόμενος ἐνθ αδ᾽ εἰσίτω. 

,’ “Ἁ 2 , 

φησίν τις, ἡ οὐδείς: 

εἷς γ᾽ ἐκεινοσὶ μόνος. 
, ς ’ 2 ’ 

τίς ὁ κακοδαίμων ἐστίν; 

ΒΖ. 

ΦΙ. 

τιοπθηΐθ Β6.., Επτίῖρ, Ηἴρρ. 764,, 
ἔριδες; 1195:: Η6}. 1102 

1485. λυγ. συστρέψαντος, περι- 
ἀγαγόντος. ἡ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν 
παλαιόντων. Θεόκριτος (1, 97.)}" 
τί (519). ϑὴν τὸν ἔρωτα κατ- 
εὔχεο, Ζάφνι, λυγιξεῖν; 
ἌΑρ᾽ οὐκ αὐτὸς ἔρωτος ὑπ᾽ 
ἀργαλέω ἐλυγίχϑης; 8. οἵ. 
Βι8η. 728. ὑπὸ ῥύμης τηδῖτ 1,ο- 
θθοῖ. δα Ῥῆγχγι, Ρ. 404. 

1457. σφον ὃ. τράχηλος. δ]. ᾽- 
οἴογ. ἀχεῖ, ἠχεῖ. πῖϑι ξλλέβ ο- 
ρον, ἴδησιαηι 158 115: ΠΔΠῚ ΡΥῸ 
1η58πῸ ῬὮΠΙΠΟΟΙθοπ οι Παροῖ βούνιβ. 
ἸΏ 1 ΟΠ στιν ἑλλέβορος μέλας, λοίϊό- 
ῥόχιμδ τιῖρον Τάμι,. ἀἸοΐτι5 ν αυαί σι, 
ααοα τηθπίθην νοτίαϊ, να, ΒΊ]16Υ- 
ὈΘΟΚΙ ΒΊοΥα ο]455. ρ. 145. 

1488. πτήσσει Φρύνιχος, 
Ρότέογγθέ ῬΑσγπίογιδ ἀν οΥύβαυ]ο 8, 
τους νῦν τραγῳδοὺς (1498. 56ᾳιι.), 
Εἴ τ ἾΧ8}}}}} 5] δίϊομθ δὰ 5ρθπηὶ 

ἦ15. δα π νἱσέου8θ. θϑὲ διΐθηι ἢ. 
Ἰ. ποπιθη ῬΠΥΥΠΙΟΗΙ ρΥὸ Θρρθ]]δῖ1- 
νο, βἰφιϊάθην 56 ἱρϑδαπι ἰΐα νοσδῖ 
56 ΠΧ, δα τα η5 ἴῃ τηοα πὶ ῬΆγγηϊ- 
ΟΕΣ ΤΎΔΡΊοΙ, 46 4πὸ 864 Βδη. 861. 
πτήσσει Δ 5ο] υἷθ, αὐ ΤΠθοσηΐβ 1015. 
πρίν γ᾽ ἐχϑροὺς πτῆξαι. ἴτιιϑίγα 
Βϑηῖ], αἰδραῖῦ, 46. οὐἹδῖπθ ἰγᾶσοῦ- 
ἀϊας Οριιβο. ρ. 999. εα, Γρ5,: πλήσ- 
σει Φρύνιχος, 7εγίς Ῥληγτιίολιδ, τοῖς 
ξαϊίμς, πιαρτπια αριἐίέατα οαΐοθδ ἔτι 
αἴἰξωπε νἱὐτατιάο. οεἰθτιιπι οἵ, 1470. 
8661ι, 

1489, εἰηιοὲ οἰθὶ βϑύψιι ἃ 86Π6 
ΘΔ] ΟἹ ΓΟῊ 6. 

“ . 

1441. κατὰ σ. ὅρα, ἐδ ἔρϑιπι 
γθορίοο; σαν6. μΘ ἰΔΡΑΥ15. 

1448. εὐκίνητος ἡ ποτύλη μου 
στρέφεται. 8. κοτυλ. εἰς ὅπερ ἡ 
μηροῦ κεφαλὴ ἐμβαίνει, κοτύλη 
(σῖνα κοτυληδὼν) καλεῖται. 51. Νὶ- 
οἵοτ. 



ὁ μέσατος. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

υἱὸς Καρκίνου 

ἀλλ᾽ οὗτός γε κχαταποϑήσεται" 

ἀπολῶ γὰρ αὐτὸν ἐμμελείᾳ κονδύλου᾽ 
᾿Ὶ »"»- ω »"Ὁ ν »] Ρ 2 7 

ἐν τῷ ὀυϑμῷ γὰρ οὐδὲν ἐστ΄. 
2 

ἀλλ᾽, ὠξυρὲ, 
ἕτερος τραγῳδὸς Καρκινίτης ἔρχεται, 
ἀδελφὸς αὐτοῦ. 

ΦΙ. 

1455 ΒΩ. μὰ τὸν 4{᾿ οὐδέν γ᾽ 

νὴ ΖΊ( ὠψώνηκχ᾽ ἄρα. 
ἄλλο πλήν γε καρκίνους᾽ 

προσέρχεται γὰρ ἕτερος αὖ τῶν Καρκίνου. 

ΦΙ. 

ΒΗΩ͂Ι. 

τουτὶ τί ἣν τὸ προσέρπον; ὀξὶς, ἢ φάλαγξ; 

ὁ πιννοτήρης οὗτός ἔστι τοῦ γένους, 

ὃ σμιχρότατος, ὃς τὴν τραγῳδίαν ποιεῖ, 
1460 ΦΙ. ὦ Καρκίν᾽, 

-: ΄ -»" 2 ’ 

ὦ μακάριε τῆς εὐπαιδίας, 

ὅσον τὸ πλῆϑος κατέπεσεν τῶν ὀρχίλων ! 

1449. ΠΠ1Π Οατοίϊηϊ ροδίϑθ νϑυὶε 
ΘΠ ΘΥΘΗΠΥ 8. ϑοπο]αϑιϊδ: δᾶ 
ΝῊΡ, Τοράς 8 πη: 905... 0086: 758. 
Πΐς ἴπ Ψαβρὶβ 4 αϊοιιηταῦ ξα1556, 
ααογιτ 8 οπουθιιΐαθ, αιιαυίι Ρο- 
ἴα Χεμοοῖθβ, Εχ᾿ Βέ. οοπίοπιὶὶ 
ΟΠΊΠ68. 

1450. μέσατος. μέσος. μέσσα- 
τος Ἰορίτασ δρΡ. Ηομθγιμι. ω00 1468 
Βιε 81 ΟΎ. 50. ἴ. 1. Ρ. 275. 5Ξ6ᾳ."“ 
Πιπαά. 

1451. ἐμμέλεια τραγικὴ ὄρχη- 
σις. ὡσεὶ ἔλεγεν ἐμμελείᾳ δῆς" 
εἶπε δὲ κονδύλου. δίδωμι 
αὐτῷ κόνδυλον, καὶ ἀπολῶῦ 
αὐτόν" μικρὸς γάρ ἐστι καὶ 
λεπτός. 8. 

1459. ἐν --- ἐστ᾽. ἀντὶ τοῦ οὐ- 
δὲν οἷδε τοῦ ῥυϑμοῦ. --- 8. 

1454. ὧψ. ἄρα, ἐρέειν οὔδοτια-- 
ἔμ δάπι: ΟΥΌ ΘΩΪπὶ 15 ΤΪΠϊ ΡΥῸ 
ΟὈβοηΐο. ., Ζυυΐα Ῥαΐθυ θοχιπὶ δϑὲ 
ΟΟΡΏΟΙΙ15 Δ ποΥο.“ Βε. 

1457. εἶδος ἀγγείου ἀξηροῦ ἡ 
ὀξίς. ἄλλως. εἰς σμικρὸν τὸν Φι- 

λοπλέα (ἴπιο Ξενοκλέα: νἱᾶθ Ῥασ. 
759.) καὶ τὸ φαλάγγιον. -- 8. 
οἵ. Βδη. 86., ΤΏ Θσπι, 171.. 440. 
τς γ85 αἰ 5: 1]}Π}τη85 ἸππηΡ 6 50-- 
Ἰθπνξ, οαπὶ παῖγα δὲ 1η50]118 ΟΡ ]αΐα 
ΒΡΘΟΙΘ, 410 Θ8η1 ΠΟΠΙΪΠ86 ΦΡΡ6114- 
τῷ ἀθρϑϑηΐ, παθϑαπὶ. οἵ, ἂν. 1908. 
46 σᾶποῦο, 4] ρήπτιοίεγες νοὶ ρῆτι- 
σιορλγίας ΔΡΡΕΙ]]αΐαγ, ΔΊάοπαϊ ΡΊΙη. 
9. -"εδῶϑι,. ΑΡΠΟΙ “5 ἢ. «80. ἘΠ᾿ 
Ορρίδη. Ηδ]ϊοθις. 9, 186. εἰς. Ἐπ 
ἜΤ. ἡ οϑ5..:: εν ἐοιτο - 
Λοίϑϑοξ 6γ) ὑοσὶ δγ Κγαδῥεπατγὲ Π)6 Τ᾽ 
αἰϊογ ἰείσιδέθ, ἀφο αἀ16 Τ͵αραϊοτιπια- 
οἰ ζεπτιέ. 

1459. ὃς τὴν το. ποιεῖ. 1. 6. 
γπαΐμς εἰἰϊ6 Τγαρίοιδ. Ῥλοὶδῖσ, Οου- 
͵6οῖ. π Ατίβδίορῃ. ρ. 175. πα. 

1461. κατ., «ἀφοίαϊε, νεῖ ἀθ 
σοοΙο, ἢ. 6. ἱπιρτονδο δᾶδϑε. 5.: 
ὄρχιλος εἶδος ὀρνέου μιαρόν. -- 
ἅμα μὲν πρὸς τὴν λαγνείαν, ἅμα 
δὲ πρὸς τὴν ὄρχησιν. («υΐϊα 8 ΠῚ 
Πυ])115. Οδγοϊηΐ ογαπὸ οπουδιιῖδο: 
οἵ. 1449.) ἐμφαίνει δὲ αὐτοὺς καὶ 
μεγάλα αἰδοῖα ἔχοντες. (ῃος Ρευε-- 
ΠΘΥΘ νἱάθιιγ δὰ νοοθηὶ τρεόρχαις 
1476.) 
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Β4. ἀτὰρ καταβατέον γ᾽ ἐπ᾽ αὐτοὺς, ὠξυρέ. 
ΦΙ. ἄλμην κύκα τούτοισιν, ἣν ἐγὼ κρατῶ. 

ἢ - ς »-ὗ- 2 -" 35η} ΄ [7 

ΧΟ. φέρε νῦν ἡμεῖς αὐτοῖς ὀλίγον ξυγχωρησῶμεν ἅπαν- 

1465 ἵν᾽ 

ἄγ᾽ ὦ μεγαλώνυμα τέκνα 
τοῦ ϑαλασσίου, πηδᾶτε παρὰ ψάμαϑον 

καὶ ϑῖν ἁλὸς ἀτρυγέτοιο, 
καρίδων ἀδελφοί" 

1470 

.] ’ [2 » ΄ 

ἐκλακτισάτω τις, ὕπως ἰδόντες 
2, ’ "» “ ’ 

ἄνω ὄχξλος ὠζῶσιν οἱ ϑεαταί. 

τες, ἃ. Ατιϑῖ. 

ἐφ᾽ ἡσυχίας ἡμῶν πρόσϑεν βεμβικίξωσιν ἕαυ- 
τούς. 

4. μονοῦστ. 

45.) ἢν οἱ 

ΦΑΣ ἘΠῚ Π: 

ἃ. ΡᾶγΓ. 

ἅμ. ἢ. 

ταχὺν πόδ᾽ ἐν κύκλῳ σοβεῖτε, καὶ τὸ Φρυνίχειον 
Ὁ ἃ, 

8. 4. ]1οσ. 

8.5 ΔΙ ΡΠ ΙΌγ, ἃ. οἱ 

ΝΠ τν 

στρόβει, παράβαινε κύκλῳ, καὶ γάστρισον σεαυτόν" 
ἃ5.. ἃ. Ὁ. ]. τη. οἰ πὶ 

ῥῖπτε σκέλος οὐράνιον᾽ βέμβικες ἐγγενέσϑων" 

1462. εοἰΐϊαπι Πὶσ νουύϑβιι ΡὮ1]Ο- 
ΟἸθοιΐ ΕΠΙΌΓΠΥ 1π ΠΡ Γ]5, 568 γτθ- 
οἵο ΠΟ ἃ Βϑῃὶ 8], οἷ οθΐοπ- 
Ρογανὶῖ Ψοδββίιιβ. οἵ, 1452. 

1468. ἐπειδὴ ἅλμην παρασκευά-. 
ζουσιν ἐπὶ τῷ φαγεῖν ἰχϑύδια ἢ 
κπαρπίνους. - 8... βἰπλῖϊ]α οὶ κατα- 
ποϑήσεται 1450. 

1465. βεμ β. διακινήσωσιν. βέμ- 
βηξ (βέμβιξ) δὲ ὁ ξύλινος στρόμ- 
βος. ἔν πιγράμματι" οἱ δ᾽ ἄρ 
ὑπὸ πληγῇσι ϑοὰς βέμβικας 
ἔχοντες Ἔστρεφον εὐρείῃ 
παῖδες ἐνὶ τριόδῳ εἰς. 8. 

1467. ἀ6 Οατοίηο 4παθὶ ἀ6 Ν8- 
Ρίαμπο ϑαλασσίῳ (ῬΊ]ιΐ. 892,) 1ο- 
ααϊξιτ, το χ (1415.) Θαπάθπι ατ- 
οἴππαπι νοσαΐ ποντομέδοντα. (πὶ 
ΑΕΒΟΉΎ 8 ϑερέ, δᾶν, ΤῊ, 184., Επ- 
τῖρ. ΗἸρρ. 706.) Πε. 

1469θ.0 καρίδων, δφιίϊίασιπι, 
Ορδβειοπ. Οοπηΐοσιις 8Ρ. ελύμεη, 9. 
Ρ. 106. ὠρχοῦντο δ᾽ οἷς καρῖδες 
ἀνθράκων ἔπι Πηδῶσι κυρταί. 86. 

1470. τὸ σγπν. » πιογα Ρ ]ιηγτιῖ- 
οἶμδ, ἂν ΑΘϑοῆυ 5 Ροῖς. 1059. κά- 

πιβόα τὸ σιον, φιοά Β6. δη- 
ποΐανϊς, 8.: δῆλον, ὡς σημειῶδές 
τι ην τὸ Φρυνίχειον, τὸ εἰς ὕφος 
ἐν τῇ ὀρχήσει ἐκλακτίζειν. (1498, 
5644.) τὸ δὲ ὥξωσιν ἀντὶ τοῦ 
ϑαυμαστικόν τι λέγωσι. σύνϑετον 
δέ ἐστιν, ὡς τὸ οἰμώζειν καὶ κλώ- 
ξειν, ἀπὸ τοῦ. ὦ ϑαυμαστικοῦ. 8. 

1073. 4ἀ6Θ ποὺ πιοίσγο νἱὰ, Ηο- 
Ῥμαββί, ο. 15. Ρ. 883.,) 841. εα, 6 αἱ5- 
ἕοτα,, 1ΐθιη Ηδυμηϑηη. ΕἸ 6πι, ἀοοὐγ, 
τηθῖσ, ρ. 599. --- στρόβει. τπτιπὶ 
Εχ ΟἝγοῖηὶ ΠῚ1Π15 Δρρβι]αῖ. Βα6.: 
»» Οογάβοθπι ξαϊίαηῖ. ἢπια ΘΠ1ΠΔ {6- 
βρί οἱ 5610], ΝΡ. 542... οὔπὶ αἱ: 
τὸν δὲ κόρδακα ἐν τοῖς Σφηξὶν 
εἰσήγαγεν.“ --- γάστρ. σ. νεγῥεγα 
ψΨ ΟΠ ΘΙ, ἔπμῖμ77ι. 

1474. οὐράνιον Ῥτο εἰς οὐρα- 
νὸν, ὃὐ Ἐπτίρ. Ττοϑα. 916. πάλλε 
πόδ᾽ αἰϑέριον εἰο. οἔ, Β6. --α, ,5απξ 
μἴο βέμβικες οἰ Γοιπιϑ οἴτα5 εἴ 5ο- 
ἴαϊ!ο 65. περιφηοραὶ, περιαγωγαί."" 

ΤΙ. Ολγ. οἵ. 1465., Αν. 1461. (βέμ- 
βικος οὐδὲν διαφερεῖν δεῖ.) 



262 

1478 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΣΦΗΚΕΣ. 

καὐτὸς γὰρ ὁ ποντομέδων ἄναξ πατὴρ. προσέρπει, 
ἡσϑεὶς ἐπὶ τοῖσιν ἑαυτοῦ παισὶ, τοῖς τριόρχαις. 
ἀλλ ἐξάγετ᾽, εἴ τι φιλεῖτ ὀρχούμενοι, ϑύραξε 
ὑμᾶς ταχύ' τοῦτο γὰρ οὐδείς πῶ πάρος δέδρακεν, 

ὀρχούμενον ὅστις ἀπήλλαξεν χορὸν τρυγῳδῶν. 

1476. τριόρχαες. ἔπαιξε διὰ 
τὸ τρεῖς εἶναι. ἔστι δὲ ὁ τριόρχης 
ὄρνεον. 8. οἵ. 1461. 

1477. εἴ τι φ. ὁρχ.ν 5ὲ {ἰϑετιξοῖ 
δαϊεαεῖς. 

1478, ὑμᾶς ρτο ἡμῶς (πηι 5ὶς 
1011) βου θοπάππι 6556 1ῃ 16] 6χὶϊ 
Β6η1]. εὐ ρυϊάρπι 8.: ἐξάγετε ξαυ- 
τοὺς, φησὶν, ἔξω. σοπίθηγείπι (ὐδτ- 
οἶπὶ ΠΠο5. Ἰπθοὲ βοθπα Θχοθῆσυθ, 
-- τοῦτο -- τρυγωδῶν. 56η- 

τον 86 πιϑρὶς γϑιϊοηθη ΠαΡοΪῈ 
1131} ΥΕΥΡΟΥΠ: παῖ πος Βαπαᾶ 

ἀπθῖς νοϊεϊδ, ΠΘΠΪΠΕΠῚ δηΐθῆδα 
σμούαπι Οουηϊοιιηι 506 Πη8 Θαπχί556, 
4ιιοα ἰβῖοβς ἔαοογα Ἰπθοῖ, ἰϑη ατδηι 
ΑΙ φαϊά πονὶ, 4ιὸ 5101 ἔανουύθηι 
βρθοίϊδίουππι οοποιπθπε:; σαποᾶ 
481} ἀἸσξιπε εἰς εἰρωνικῶς, 41π|ν13 
νοι. 5.: οὐδείς πω πάρος. 
εἰσέρχεται γὰρ ὁ Χορὸς ὀρχούμε- 
νος, οὐδαμῶς δὲ ἐξέρχεται. 



4ΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ ΟΡΝΊΙΘΕΣ. 



: 

ον. 



στ Ὁ. ΒΡΈΣΥΚΕΣ,. 

Ἴς- τῶν ᾿ἀϑηναίων πολιτείας τὸ μέγιστον ἦν κλέος αὐτό- 

χϑοσι γενέσϑαι, καὶ αὕτη φιλοτιμία πρώτη τὸ, μηδέπω μη- 
δεμιᾶς πόλεως φανείσης, αὐτὴν πρῶτον ἀναβλαστῆσαι ᾿ς 

ἀλλὰ τῷ χρόνῳ ὑπὸ προεστώτων 32) καὶ πολιτῶν δυσχερῶν 
ἀνετέτραπτο, καὶ διωρϑοῦτο πάλιν. ἐπὶ οὖν τοῦ “εκελεικοῦ 
πολέμου 3) πονηρῶν τινων τὰ πράγματα ἐγχειρισϑέντων, ἐπι- 
δσφαλὴς γέγονεν ἡ παρ᾽ αὐτῶν κατάστασις. καὶ ἐν μὲν ἄλλοις 
δράμασι διὰ τῆς κωμικῆς ἀδείας ἤλεγχεν ᾿Δριστοφάνης τοὺς 
κακῶς πολιτευομένους, φανερῶς μὲν οὐδαμῶς (οὐ γὰρ ἐπὶ 
τούτῳ ἦν) 4), λεληθότως δὲ, ὅσον ἀνῆκεν ἀπὸ κωμῳδίας 
προσκρούειν" ἐν δὲ τοῖς ὌὌρνισι καὶ μέγα τι διανενόηται. ὡς 
γὰρ ἀδιόρϑωτον ἤδη νόσον τῆς πολιτείας νοσούσης, καὶ διε- 
φϑαρμένης ὑπὸ τῶν προεστώτων, ἄλλην τινὰ πολιτείαν αἰ- 
νίττεται, ὡσανεὶ συγκεχυμένων τῶν καϑεστώτων᾽ οὐ μόνον 
δὲ τοῦτο, ἀλλὰ χαὶ τὸ σχῆμα ὅλον χαὶ τὴν φύσιν, εἰ δέοι, 
συμβουλεύει μετατίϑεσθϑαι πρὸς τὸ ἠρεμαίως βιοῦν. καὶ ἡ 

““πποέαέϊογιο5. 1) ᾶθα ΠΟ Ρ6Υ- 
τἰποηΐ δα Ὑθ : ὨΘΩ4116 ΕΠΪΠῚ ὨΠΠΟ 
ἘΡΊΓΟΥ νὰπα ἰδία ο]ουία Αἰμβηΐθη- 
5'υ 1.) 564 ΡΥΪΟΥΤΙΠῚ ἐθιη ρου ἴδ- 
Ποΐξαβ, οὐπὶ τηουτπὶ δη τ  αἸιοΥταπῖ 
υἱρευθὲ ΠοποΟΥ, πϑοάπηι δοϊταΐϑηι 
ἀομ)δροροΥ τ ΔΥΓΡι5. γα πιρ. ἔοτ- 
απ απ, ΒιΘ Γι ΡΟΕηϊΕγα οοο- 
Ριϑβϑβοῖ, 

2) ἔγυδίγα ΑἹ, Κ. ΒΥ. προεστ. 
πονηρῶν. 

8) ἔα! ταν : πᾶπὶ ΠδοοΙθα 4. ἀ6- 
ὙΠ] 80 ΟἸ Πρ ΙΔ 415 91., δῖα 
ΟἾγ. παῖ. 418., οἀρίᾳ δὲ σηπηϊα 
εβϑὶ ἃ ϑρδιίβηϊβ. 

4) Βαν. ἐπὶ τούτῳ ἦν ἐκκλησία. 
Βτ.: οὐ γὰρ ἐπὶ τούτῳ ἣν, λεληϑ. 
δἷς τρθιθρσ, νυ] ρο: οὐ γ. ἐπὶ τού- 
του ἦν ἐκκλησία. ροκίγοιηα νοχ ἃ 
τη] πλϑηῖὶ δεῖ, θα ἑαπιοῶ ἀρηο- 
βοὶξ Ο. ββά ἴπ 60 4αοάιι8 εεΐ ἐπὶ 
τούτῳ. 
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μὲν ὠπότασις αὕτη 5). τὰ δὲ κατὰ ϑεῶν βλάσφημα ἐπιτη- 
δείως φκονόμηται" καινῶν γάρ θη: τὴν πόλιν προσδεῖσθαι 

ϑεῶν, ἀφροντιστούντων τῆς κατοικίας [᾿4ϑηναίων] 5) τῶν 
ὄντων, καὶ παντελῶς ἠλλοτριωκότων ἑαυτοὺς τῆς χώρας. 
ἀλλ᾽ ὁ μὲν χαϑόλου στίχος τοιοῦτος" ἕχλαστος 7) δὲ τῶν κατὰ 
μέρος οὐκ εἰκῆ, ἀλλ᾽ ἄντικρυς ᾿Αϑηναίων καὶ τῶν παρ᾽ αὖ- 
τοῖς ἐγχειριξομένων τὰ κοινὰ ἐλέγχει τὴν φαύλην διάϑεσιν, 
ἐπιϑυμίαν ἐγκατασπείρων τοῖς ἀκούουσιν ἀπαλλαγῆναι τῆς 
ἐνεστώσης μοχϑηρᾶς πολιτείας 8). ὑποτίϑεται γὰρ περὶ 
τὸν ἀέρα πόλιν τῆς γῆς 5) ἀπαλλάσσων' ἀλλὰ καὶ βου- 
λὰς καὶ συνόδους ὀρνίϑων, ταῖς ᾿Δἀϑηναίων δυσχεραίνων. 
ἀλλὰ καὶ ὅσα παίξει, ἐπίσκοπον, 2) ψηφισματογράφον, ἢ τοὺς 
λοιποὺς εἰσάγων, οὐχ ἁπλῶς, ἀλλὰ γυμνοῖ τὰς ἁπάντων 
προαιρέσεις, ὡς αἰσχροκερδείας ἕνεκεν χρηματίζονται. εἶθ᾽ 

ὕστερον καὶ τὸ ϑεῖον εἰς ἀπρονοησίαν κωμῳδεῖ. τὰ δὲ ὀνό- 
ματα τῶν γερύντων πεποίηται, ὡς εἶ πεποιϑοίη ἕτερος τῷ 
ἑτέρῳ, καὶ ἐλπίξοι ἔσεσϑαι ἐν βελτίοσι. τινὲς δέ φασι τὸν 
ποιητὴν τὰς ἐν ταῖς τραγῳδίαις τερατολογίας ἐν μὲν ἄλλοις 

διελέγχειν, ἐν δὲ τοῖς νῦν τὴν τῆς Γιγαντομαχίας συμπλο- 
κὴν ἕωλον ἀποφαίνων ὄρνισιν ἔδωκε διαφέρεσθαι πρὸς ϑεοὺς 
περὶ τῆς ἀρχῆς 19). 

5) ἀπότασις; ΠΟΙ ΘΙ Π 11, 
6) Βτ. ᾿ϑηνῶν, Ἰηϊεγργθίδηαι 

Θατιδα δαβοχίριιη νυ] θῖθυ ὩΟΠΊΘἢ 
᾿Αϑηναίων. τῷ αν. :ῬΘΣΡθυδπι ΟΥΆΪ558 
βαμς νοῦρὰ τῶν ὄντων. 

7) τὰ Κ Βτ, 15τὶ ἕκαστον. 
8) ΒΥ. ΠΘ50]Ὸ 48 διοίουαΐθ: 

ἀπαλλ. τῆς πονηρᾶς ἔνεστ. πολιτ. 
9) ΑΙα. Κ. Βχ. τῆς γῆς ἁπάσης. 
10) ἔχ}1}15 βοπΐθηϊα, πθο αἴσπα 

486 το ξ!]δίμσ. ἤθη νυ θέν αἰι- 
Ῥΐαπα., αι Ποὺ δ᾽ ὨΙἤοδΥθ νο]π- 
χὶνλ ΑΥὐἰβϑίορμδηδ5 Ανίαπι ἔδυ]. 1η- 
ΤΟΙ ΥΆΌ1Π1ἃ 6556 πλ8]8. «πἰθιι5 ΟΡ- 
ΡῬΥΘβ58 Ἰδοθαῦ Ὑθϑρ]οα, οἱ {86 
15:15. 118115 ΠΌΘΟΥ ΗΠΥ ΤΟΠ θα ἴα 
δἰ Ἰ8 πὶ 1πΓΟ] ΘΑ Π]Π1οΥα, οαπὴ ΠῚ 1015 
ΘΧΠδιιϑίῖ δὲς ῬΘΟΙ]δΥιη οἴιηι Ρὶι- 
Ὀ]1οῖ5. τπιηὶ ᾿Υν "15 δ 5: Ομ θιι.5 ΟΡ- 
δου ΑἸ ΘΗ Θ 565 βδοΐπηι νουϊϑηΐ, 
παρ Θ 18 ν6Ὲ] ῬαΥΡαγοτιπι ἱπιρο- 
Τα ΧΡΉ ΔΥΘ οορίτθηξ Ροὐλα5 ἀπι81}} 
βθοῖιηι Πα ὈΙζαγΘ, γθθαϑαια6 51115 116-- 
118. αιιϑι Δαλας οομδαίθυθ, οχ- 

Οἴι550 ἐδη θη πρὸ ᾿Θεϑι π] οσπσῖ 4 6- 
ΤΠ ΟΡΘΟΥΙΙ. 148 ἸρΒΘΥ ΠῚ ΑὙΤΙΠῚ 
90.---45., 115. ΞΘ τι. αἴοσααθ Π0ἢ- 
ὩΜΠ1Ὸὸ5 Ἰοσοβ. ἤθο Ὡ181] πθῸ ΟΠ Πα 
αἸχῚς ΑὙἸσἔοΡΠαπο5. σταπιπι  οιι5 ἀτ- 
δαπιθπΐο τηεέχοο (δεὰ τὰς δέ- 
κας φεύγουσιν ᾿ἀϑήνας δύο τινές). 
ααϊοιιπι 5θη 1 θη5. αἰττιθ ου]ιδάδπι 
ΘΥΘΌΙΠΙ ΘῈ] βοχιρίου: Ζυο εἰσὶν, 
ἱπαιξ, ᾿ἀϑήνηϑεν ἐκκεχωρηκότες 
πρεσβῦται διὰ τὰς δίκας οἴο. τϑ- 
οἰλιι5 οπληΐηο ΚΒ. ἴπ ργο!Θρ ΠΊὨ15 
σομ ΠΣ ΘΕ ΑΥΊΟΥηΙ, ἘΡῚ πποηϑὲ, μ61- 
Ἰππν ῬΕΙΟΡ. Ρ8ο8 1118, (88 ἃ Ν1- 
οἷα ποπῖθ παροὺ (0]. 89, 8.) δηΐθ 
Ομυ. παῖ. 4292.), βθροβίϊιιπι Π186515 
ξιι]556. 1π δἰτα ἐθυηρῃ5 ατιᾶ πὶ σοη- 
Ροβίξιιμι, Θὲ. ΠΟΥ ἃ ΘΧΕΙ 1556. ἔὰΥ 88 
Ρορεΐογαπιαιιθ δι ριϊουπι στο - 
νουβίαβ, 12 {πάσασα ΔΙ σαδηι 50 οΙθ- 
ἰαίθην οἰΐδην Αἰππθημ. θυ ΞῊ 
Τιαοθαβθηλο]. ,. ΡΘΕ . ἔπ|}. 
11, ᾿ΘοὨἐ 1 εὐ Ἐρεβίδθὶ δχιι- 
165, τ οροπὶ 5101 δάνδσϑιιβ ϑυσᾶ- 



ῬΉΓΟΥΘΙΕ ΣῚΣ. 

᾿ἘἘπὶ Χαβρίου τὸ δρᾶμα 

οὔβαηοβ ἔουγθπὶ Αἰπθηη. {(ΤΠπιο. 6, 
8. 5644., ΠΙοά, 515. 13, 2. 5644.; 
ῬΙαΣ. να ΑἸΟΙΡ., Αμαοοϊά. 1 ΟΥ̓. 
ἀ6 πιγϑῖ.) ΝΊοῖα ἔγιιβίσγα γθραρσηδϑηΐα 
αἴψιιθ οαποΐδηϊθ (πὸ Δ] Πα νευ- 
Ῥαμηι μελλονικιᾷν 610., 60]]. Τπαο. 
6, 95.), ἋΡ ΑἸοΙΡΊδ 6. Ρ οὐ ββ᾽ Πλ11Π1, 
41 ἴὰπι ογαίϊα Ρ] 615 Ποσθραΐ, οἵ 
8 Οὐ ᾿πσϑηΐο ΠΟ πλα] ται ΡΊ51ἢ- 
Οἴβδϑυϊ τποῦο5 δ᾽ ουγθηξ, (Α]Ο}. 
Θηΐπὶ οὐδῦ, βθουηάππι ΤΠιιο. 6, 15., 
στρατηγῆσαί τε ἐπιϑυμών, καὶ 
ἐλπίξων Σικελίαν τε δί' αὖ- 
τοῦ καὶ Καρχηδόνα λήψε- 
σϑαι, καὶ τὰ ἴδια ἅμα εὐτυ- 
χήσας χρήμασί τε καὶ δός 2 
ὠφελήσειν.) Ῥεογβυδαθυὶ 5101 
Ῥϑδββὶ βιιηξ, αὐ, αιιαπινὶβ ΡΥΟΡΙΟΥΘ5 
Ποβίθβ ποπάπη αἰ6Ρ 6118} θϑϑεηΐ εἴ 
ῬΥΔΟνΙΔΘΥῚ ροββοῦ, ἔογα τ [,866- 
ἀἰαθη 1] ΘΎΥΘΟΙΙ58}}15 ΒΙΟΟΌΥΥ ἜΥ̓ θη, 

 Θὕ Ἰηρθη5 δχίϑίοσοῖ ΒΡ 6] ]}ππ|, [8 πη 61, 
5115 Ορίθιις. δὲ ρ]ου δίῃ!) 5. Α]ο]- 
Ὀἱδαὶς ἔγει , πθαὰθ ΤΟΥΥΙΠ ΔρραΥᾶ- 
ἴπ5, 46 πὶ ΝΊοα5 ροβία! αν ουδῖ, τη8-- 
διηϊξααίηθ, ἀθοευύμπθυθηΐ ὈΔΥΡΔΥ]5 
(ἴα ϑηΐϊπὶ Ἐροβίϑοὶ ἀϊοιιηΐαῦ ἃ ΝῚ- 
ΟἸΗ ΠΡ Ππι|ιρ: ὅ..11-, οχῦτ. ἐηπὸ 
ξουΐαβϑβϑὶβ ἂν. 199. δι 1519. δ]ἱα-- 
α10,.) δυχι] απι ἔοσγθ, ΒῸ λαδεπαὶ 
αυϊάθηι ἐπρογατιαΐψιιο ομρίάΐεας Ρο- 
ΕἸββι πηι ἔπ, 486 ΡὈ]ΘΥΟΒΠ6 
ΟΠΊΠ65 δά ἤδηο Θχρθαϊ!οηθπι 1π|-- 
ῬΘΙΙογεῖ. (Ὑμπο, 6, 94, 830.) Πιὶ 
τηθαϊο ΘΧρθαϊ]οηὶβ ἀρρᾶγϑίι ονθ- 
εἶδ. τ ππὰ ποοῖθ Ρ]ασίπια ἰδρὶ- 
ἀθ6α Μϑυοαση βἰ πα! ογα ( ΠΘΥΠ186); 
4.86 ΑἰΠοηῖς οὐαπξ, πὰς] αγθη- 
ἴΥ. (να. δ] ου, ΓΘοῖτ. Απαοο. 
Ρ. 91. 5644. Β. οἵ, Βᾶμγ. δα Ρ]αυΐ. 
ΑἸΟΙΡ. Ρ 165. 5Ξ64α.} Οτῖπὶ ἴῃ ἔὰ- 
ΟἸπΟΥΪ5 δαοίοΥυοβ Πα Γουθίασ,, (8 
μῖ5. φαϊάθην ὨΪ81] παποίδίιιπι δϑβῖ, 
564 ὧδ δ] 15 χαθυσάαπι βἰαίιϊβ 80 
Δ] Θϑσθμεθι5 Ἰαπιργϊάθπιὶ ΡΘΥ 1ὰ- 
5 πῇ δὲ θρυϊθίαϊθπι σοοποϊϑσὶβ, ἀθαιια 
ΔΥΘΘῺΪ5 ΒΟΥ ΡΘΥ͂ οοπίθιηξπι 60- 
τηΐ ἔαοιβ. ΦΟΥ πα πη ρ16 ἕο οΥ π πὰ 
«απιπὶ οἰΐδτα ΑἸΟΙ δα σα]ρα ἰτὶ-- 
Ῥυαθυθίαγ, Θά ν θυξαυ 6]ι5, «αἱ ἱρϑὶ 
ῬΙθθθπι Υθσοῦθ οαρΙΘΡαπέ, ἴῃ ΘΠ 
οπχηΐα Π86 6 ΟΥ̓ΤΠ.πα ΘΟΠρΘ5ς Υηΐ. 
15 1ἴὰ ΥὙθϑρομάϊῃ, υὑὐ δὰ ᾿ιάϊοίατα 
ΞΘ ἀτιπὶ 56 Ραγαίατη 6556 οβίθῃ- 

ΛΕΙΒΘΤΟΡΗΛΝΒΒ 1], 

56. 

καϑῆκεν εἰς ἄστυ διὰ Καλλι- 

ἄετγεῖ, τοσϑυθέσιθ ΡοΟρα]απ π6 8Ὁ- 
δϑηΐθπὶ ἸΠΈΘΥ Υ805 τϑοϊροσοῖ, γὙε- 
ΥὙὰπὶ ἸΠΙΠιϊοὶ νυ Υ, αὖ οιιηὶ ΠΟ 
ΟΡΡΥΠηουθηΐ, Ρθυβιιδα θυ Ροριὶο 
Ἰπεβοσπαηΐ, πὸ πη χοῦ ΑἸΟΙΡΙα- 
(65. δὲ, 8] ῃθοθϑβαύϊαηι νυ] ΘΥ ΓΠΥ, 
δα πάτο γονοσδυθίαῦ, Δοϑίαϊθ 
Ἰρῖδαυ 78πὶ τηθᾶϊα, ἢ. 6. δὲ οχϑ- 
πηΐθ ἃ. 1. 0]. 91., δῖ ᾿πϑαηΐα 2. 
αἰαῖ 10». ῬοΙοΡο πον 175. γε] δεν 
Ῥτοΐβοϊβ θϑὲ οἰδ5515, Ροϑβδί οὔ]ι5 8Ρ- 
τα ἴοι 56 ᾿πᾶτιοὶ πλι]τπαο 
Ραββα δϑβί, (ϑ:υξου, 1. 1. ρ. 528-- 62. 
ΠΡ υίαι δηΐπὶ 8186 πχρθίπεραΐ [ν. 
Τμπο. 6, 58. 60.1. δἴχφιθ να θΡᾶ- 
τὰν εἰ οπιπῖα ἐπὶ ξυνωμοσίᾳ ὁλι- 
γαρχικῇ καὶ τυραννικῇ πεπράχϑαι, 
41ὸ οἵ ἴῃ πομηᾺ}}15 Ανϊπμη 0015 
ΔΙΠπαϊίασ, Β. οἵ. εβρ. 469.) πἰὖ, 
88] η}} 18 ΠΑΥΪ Θ8ΠΔ 1 ΥΒΠῚ 1115- 
58, ΑΙοΙθΙ θη, 411 784 πὶ οἰπὶ 51-- 
οὐ]15 ἀροραῖ, στϑνοσαγοῦ δα [86]-- 
οἶππι. 4110 ἐΘΠΠΡΟΥΘ οἰϊδπὶ ΡΟΡ ΙΑ] 15 
ται] ο5. 4π|ι 6811 ξαθυαηΐ, 5πρ- 
ῬΙΙοῖο αἴθοιξ, 41105, {1 ἔιπσα 5101 
ΘΟΙ ΒΗ] Υϑηΐ, ΟΔΡΙ 15 ἀδηηηανῖς οἵ 
ῬΥΔΘηλΪᾷ ΡΥΟΡΟΒΙΜΠ: 115, 411] 605 1η- 
ἰουθοϊβϑθηῖ. ΕἸ ρϑΐο ροϑδὲ {4181} 
88] 1 ηἾᾶ Π8 15 ΑἰΠΘΗ5 οὐαΐ τ]5-- 
585 δηΐθαιδπι ΑἸΟΙΡΙΔθ πη Θ Ρ15-- 
586 Ἰῃηποίμπογδξ, ἔαθυ]αηι παπο 6556 
δοῖδπι, ΡΥΟΡΑΡ116 εδὲ (147.): 181] 
ΘΠ]Π|., 4οα ροβίθα δνθομποσῖῖ, ἰδη- 
δίζαγ; Ρ]υγα, 4π886 δηΐξθα δοοία6- 
γδηῦ, π΄ ΜΕ οχριρηδῖο (480 
εἰΐαπι βρθοίαὶ λιμὸς }]ήλιος), Ὠϊά- 
ΘοΟΥδΘ. ΡΥΟΒΟΥΙΡίΙΟ “’ οἷς. οἵ, 5644. 
8Ρ. 5ουἹρίουθπι δύριπηθηῖ. σααοα 
αἰτπεῖ δὰ τὴν νεφελοκοκκυγίαν, 
ΠΟῊ οὐαΐ αιιοα 46 6]115 ὩΟΠΊΪΏ15 51- 
δηϊποδύομπα αμθζαγοῦ νἱν Οἱ αΥ]551-- 
Τηῖ15, 566 ᾿πίρυ ΠΡ 116 δὲ δρᾶ οἱ- 
ΟΌ]05 ἀνθβάιιθ οἰνιΐα8 δα ἋἸοϊταχ, 
486 ὨΠΒ4ιδ πηι δ, οχι Πι[ἐδολ]ο55, 
μτι οἠεσαι ἐπὶ Ἐϑραρτιο, ἀνία] ογαῖ 
ΞΟΠ οοὲ σρουδίιπι 1ΠΠπ|ἃ 40 ΑΙ]ΟΙΒΙ6- 
ἀ6 αἴψφιιβ Αἰ μθη]θμβθιι5 (Τπασ. 6, 
6, 17. οἴ. 81. οχιτ,) τσπαπι 8516ι- 
1ὰπὶ οὐ λυ παρίπίθηβα, Ἰάα4π6 νἱ- 
5115. οοηβθοπίαγιι ΟΥαθοῖδα ΡΥ] ποῖ- 
Ραΐις (Τππο. 6, 18.); 4186 Δρρε]- 
Ἰαϊΐουθ ἰδία ἀουιθὲ, ηἱ ἴδ! ]ου, Ατὶ- 
βἰορ βαῃθβ. οἵἹ. δηποῖ. δὰ ἔαρι δαθ 
γθύβιιμι 1125,, 1433. 5644. 

Ἀ 
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στράτου 11)" εἰς δὲ “ήναια τὸν ᾿φΦμφιάραον ἐδίδαξε διὰ Φι. 
λωνίδου. λάβοι δ᾽ ἄν τις τοὺς χρόνους ἐκ τῶν πέρυσι γενο- 
μένων ἐπὶ ᾿Δριστομνήστου, τοῦ πρὸ Χαβρίου. ᾿Αϑηναῖοι γὰρ 
πέμπουσι τὴν Σαλαμινίαν, τὸν ᾿Δλχιβιάδην μεταστελλόμενοι 
ἐπὶ χρίσει τῆς τῶν μυστηρίων ἐχμιμήσεως. ὃ δὲ ἄχρι μὲν 
Θουρίου εἵπετο τοῖς μεϑήκουσιν: ἐκεῖθεν δὲ δρασμὸν ποιη- 
σάμενος εἰς Πελοπόννησον ἐπεραιώϑη. τῆς δὲ μεταχλήσεως 
μέμνηται καὶ ᾿Δἀριστοφάνης, ἀποχρύπτων μὲν τὸ ὄνομα, τὸ 
δὲ πρᾶγμα δηλῶν, ἐν οἷς γε φησί" (145.) μηδαμῶς Παρὰ 
τὴν θάλατταν ἣἧ μιν 1.3), ἵν᾽ ἀνακύψεται Κλητῆῇρ᾽ 
ἄγουσ᾽ ἕωϑεν ἡ Σιαλαμινία 153). 

11) Καλλίου. ρΥο Καλλίου 50οτῖ- 
Ῥοπάμηη εβδὲ Καλλιστράτου, πὲ ἴπ 
ΔΥριυπιθηΐο 9. ( σεϑίθσιιπι ἱπαῖρβπο 
φιοὰ Δαβουραΐαυ,, πἰροΐθ ἀνιστο- 
φήτῳ, αἰ οξἔθηα!ς ΡΑΙ πους Εχθύοο. 
Ρ. 749. Ξε αι. τϑοῖθ ἴάπιθη 1116 σγαῖη- 
ΠΊΘΙ]ΟΙ5: - τὸ δρῶμα τοῦτο τῶν 
ἄγαν δυνατῶς πεποιημένων. ἐδι- 
δάχϑη ἐπὶ Χαβρίου ἄρχοντος εἰς 
ἄστυ διὰ Καλλιστράτου, ὃς ἣν 
δεύτερος τοῖς [Ὄρνισι, πρῶτος ἊΞ 
μειψίας Κωμασταὶς, τρίτος Φρύ- 
νιχος Διίιονοτρόπῳ. Εαϊεοτ.}) οἵ ἀο- 
ἴηθ6 ΡγῸ ᾿ἀριμνήστου Ἰερσϑπάπηι 
6558 ᾿ἀριστομνήστου Ἶᾶπιὶ ργ]άθπι 
πιοπιὶϊς Μοιτβιιι5 ἀθ Αὐομοηῖ. 8, 
θ. Ἐπ᾿ ΕΙΣ ΠΟΙ ὅν ΟἿ ΟἿ, θὲ, 
61 ΡεΙορ. 18., δηΐθ ΟἾγ. παῖ. 415. 

12) ΠΡΥῚ: παρὰ τὴν. θάλατταν 
ἡμῖν, φυοα Ὠδβοῖο ταΐϊβ ἄμετρον 
6556 5ΘΠἾΊΘῚ5 ΡΥΪΠΊΟ ἴοσο ροϑβιί556 
νἹἀΘ ΠΥ ΡΥΟΠΟμθΩ., ἰΐααιιθ ἡπ16-- 
ΤῸ5 αιϊάθηι δχρθαϊνις, 566 Ἰρβῖτι5 
βϑηΐθηϊαθ πο Παθιξ ται 611. 
488 5θηΐθηιία πὸ ὀρϑοτονούμε- 
νον ὙΘαυῖνΣ, 564 ἐγκλιτικὸν, φαοά 
αυτάρηλ οἵ ἢ. 1. δὲ ἴῃ ἴρξβα ἕδρα 
γθϑυϊ πε πο απ] αν] Πλι18. 

Μαξθιτης 

, 18) Ρεπθ πιοητῖδ Β., ξαβιυΐδιτι 
δῆς ΡΘΥ͂ 58 51Π1Ρ|16 61 ΠΣ] 115, {1186 
Ἱποιάπηξ, ονθηΐ5 Ἰθρι ἀΐδια Ποίϊο- 
ὨΪΡτ5. ΔΙ ΡΠ οαἴϑυη 6556, ροδίϑη- 
πὸ σαπὶ πη} ἘΠ 161} 6 ΡΘΥΒΟΠΒΥΏΙ, 
1π 411} 115 ἃν 1 ΟΠ}}15 ΘΘΙ ΘΥ]5, [ΠῚ 
ναγίθῖαϊθ αἴψιθ βρίθπάουθ δρρϑᾶτα- 
ἰὰ5 5οθηϊοῖ, Πη8 ἢ  ΠΔΥ ἢ ΟΡΘ 586- 
Ρἷιι5. πιιΐαιῖ, οἴἔθοῖββθ πὖ βρθοΐαϊο- 
ὙΠ ΟΟἿ] ΠΟῚ πλΐπτιι5. 4τια τ ΘΕ ΓΘ 5 
ΔΗ ΠΉ σ6 ἋἀοΙθοΐαυθηΐασ. πηϑρηϊ 
Ανδβ ἔβθοϊξ οἴῖαπι ΘΙ δη άτπι5, οἱ- 
705 αθς Ἰθριιηταῦ 1η Ρτδθϑατομα 
Τη οΥρυθ δε μῚ5. σοΥη]. (Νοιιθς ἀἰέ, 

1. Βα. 855. ἩΘΕΕ, Ἐπ Ὁ: 
9.0 16 Ζειῖξ δὲ σουθομίθυ σθασεμο 
αἷς 416 δἰ πθηϊβοιθη Καπρ ΟΠ ΕΓ: 
νο ἄθη Κοπιαϑέοπ πὰ 1Πγ6 πὶ σο- 
Εγδηΐθη ὈυμθΡεΥ ἰϑὲ π]οη ς 415 αθὑ 
Νϑιιθ {ἰρυῖρ σΘΌΠ ΠΈΡ θη ; ἀ16 7 ροῖ 
465 Αὐϊβίορ δηθβ υνούάθῃ, 50 ἰϑῆρθ 
αἴθ ουϊθο βοιπθ ϑρύδοπθ δῖον δυ- 
Βαϊΐθη τυῖγα, νοὴ 41|16η, ἄθηθη α16 
δἰθθοπθη Ογαζίθη ΠοΙα βἰπα, τηϊξ 
Ποποπὶ Ὑεγρηϊσθη ΘΘ]Θσθὴ υνοΥ-- 
ἄδη: ““ 
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Διὰ τὰς δίκας φεύγουσιν ᾿ϑήνας δύο τινὲς, 
οἱ πρὸς τὸν Ἔποπα, τὸν λεγόμενον Τηρέα, 
ἐλθόντες ἠρώτων ἀπραγμόνων πόλιν. 
δ τ ϑν 298 »»Ἤ}Ἤ Α . ’ 

εἷς δ΄ ὄρνις "ἔποπι δσυμπαρῶν μετὰ πλειόνων 

ϑ πτηνῶν διδάσκει τί δύνατ᾽ ὀρνίϑων γένος, 
καὶ πῶς, ἐάν περ κατὰ μέσον τὸν ἀέρα 

πόλιν χτίσωσι, τῶν ϑεῶν τὰ πράγματα 
»κ ᾽ Α ΄ π᾿ 5 Α -“ ’ 

αὐτοὶ παραλήψοντ΄. ἐκ δὲ τοῦδε φαρμάκου 

Ἔ πτέρυγας τ᾽ ἐποίουν" ἠξίωσαν δ᾽ οἱ ϑεοὶ 

10 

““τριπιετιεὶ τποέσίοὶ γϑύϑυτη 4, 46- 
Ῥγαναΐαπι 6558 Ἱπέβι]οχὶρ ΒΥ.,, πθα 
ἔδοῖ!θ οϑὲ αἰνίπαύθ, 4α]α 5ΟΥΙρ5ΘΥΣ 
δταμηπιδίϊσιβ : π8πὶ 40 ΒΥΠΠΟΚΙ͂Ο 
ΡΙαοοθαΐῖ, εἷς πρέσβυς, ῬΥΟΡΑΥ π8]- 
10 πιοᾶο ροΐεϑβί. βϑηϊθηϊαθ δρίιηι 
Σογοὶ μου: εἷς δ᾽ ὀξὺς Ἔποπι εἰἴο. 
ὀξὺς, βδαραχ, πυδίθπι 586 ρύϑερδὶ 
ῬΙϑι οίδοσιιβ. τηθπᾶα 51Π|}}15 1]]], 
418πὶ 8ρ. ΕὈγΊρία6πὶ Ηδτο. ἔαγ, 887. 
ἀδρυθμομαϊν ΒΕΙΒΕΙ: βοϊοσῖα; 610 
Ἰοὺ οὰπὶ τόρευμα ἸοροΥΘίαΥ, 1116 

τς ἢ 3 κ᾿ δὶ ὅρῳ, ᾿ 
ἐπίϑεσιν οὐ μικρὰν ὁρῶντες γενομένην. 

τόξευμα ῬοπΘητιΠΊ Εε556 νἹα 1, 41115 
1. Θηοάδηαα ΠΡρΥγογαπὶ Ἰδοίοηθ ἔσι-- 
βίσα Ἰδθουύδηρα5. 

8. 1ἴἰὰ αν. πιΐπιι8 οἰΐϑι τϑοΐθ 
ΑἸά. εἱ νϑῖξ. εαᾶ, τοὔδε τοῦ φαρμ.- 
ΒΥ. ῬΥσρθ σϑύιππι: ἐκ δέ τοῦ γε 
(τού γε) φαρμ. βσυιθοπάστῃ μαΐο 
ἐκ δέ του δὴ φαρμ. οἷ 564. νοΥβὰ 
πτέρυγάς γ᾽ ἐποίουντ᾽, αἰα5 φωΐάσπι 
οἱδὲ {αοϊοίνατιε ΑἸΠΘ μη... 651 οα]5- 
ἄδηλ τϑαϊοὶβ : νυἱὰθ ἔδθιϊδα 625. 
56 4ἃ, 



ΤΑ ΤΟΥ͂ ΖΞ ΜΑΤΟΣ ΟΣ ΣΤΡΑ. 

ΕΥ̓ΕΖΠΙΖΗΣ. 

ΠΕΙΣΘΕΊΤΆἍΑΙΡΟΣ. 

ΤΡΟΧΙΔΟΣ, ϑεράπων Ἔποπος. 
ἘΠΟῸΟΨ. 

ΧΟΡΟΣ ΟΡΝΙΘΩΝ. 

ΦΟΙΝΙΚΟΠΤΕΡΟΣ. 

ΖΦ ΗΖ Ν. 

 ΄ἴ ΠΡῸΣ ΕΙΣ 

ΤΕΡΕΥΣ.: 

ΠΟΙΗΤΗΣ. 
ΧΡΗΡΣΙΑΜΟΜΟΤΓΌΣ: 

ΜΕΊΩΝ, γεωμέτρης. 
ἘΠΙΣΚΟΠΟΣ. 

ΨΗΦΙΣΙΜΖΦΤΟΠΩ ΖῊΗΣΣ. 

ΡΈΝ ΟΥ ΘΕΣ ΝΟ Σ 

ΤΡΊΤΟΣ, 

ΤΧΖΤΡΆΞΕΟΥΙΣ: 

ΚΙΝΗΣΙΊΙΑ͂Σ, διϑυραμβοποιός. 

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ:. 

ΠΟΣΕΙΖῶΩ Ν. 

ΡΙΒΑ4Ζ2ΖΟΣ. 

ΗἩΡΆΑΚΛΠΗΣ:. 

ΟΙΚΕΤΗΣΙ Πεισϑεταίρου. 
ΞΑΝΘΙΑ͂Σ καὶ ΜΑΝΟΖΏΩΡΟΣ,, ϑεράποντες 

τῶν ᾿Δϑηναίων, κωφὰ πρόσωπα. 



ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΟΡΝΙΘΕΣ. 

ἘΥΕΖΠΊΙΜΗΣ. ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. (ΞΩΝΘΙΩ͂Σ. 

ΠΑΝΟΖΔΊΏΡΟΣ.) ΤΡΟΧΙΖΟΣ. ἘΠπΟΨ. ΧΟΡΟΣ. 

ΦΟΙΝΙΚΟΠΤΕΡΟΣ. ΚΗΡΥ͂ΞΣ. 

Πρ ῳ Ἰὐλοδὴν κελεύεις, ἡ τὸ δένδρον φαίνεται: 1 ἢν. 

ΠΕ. διαῤῥαγείης᾽ ἥδε δ᾽ αὖ κρώξει πάλιν. 
ΕΥ. τί, ὦ πόνηρ᾽, ἄνω κάτω πλανύττομεν; 

ἀπολούμεϑ᾽, ἄλλως τὴν ὁδὸν προφορουμένω. 

«“πτιοέαέίοτιε5 αὐ 4:᾽΄Δ5. ϑοθπα οχ- 
δΙΡεῖ ἀρυθβίθπι, βαχοβαπι, ἔγιῖ]οῖ- 
Ῥὺ5 εὖ δυριυβεῖϊβ ᾿πηρ]]οἰταπι τορος 
ὙΈΘΙΏ : 1 1Π18 ῬαΥἕθ ΟΘΥΠΙ ΤΥ 5815: 
ῬΥΟΡΙῺΒ Υρ65, Ἐρορὶβ 5665. Ἐπ- 
εἰρίαθβ ρυϑου!αη, Ρ βε ΠΘΊ ΠΘΘΥΙ5 
ΘΟΥΘ6 ΠῚ σαβίϑηβ, αἰνθυβὶβ ρϑσίϊ- 
Βὰ5 Ἰποδάπιηξ, ἴα ἔαπηθη ταῦ ο0110- 
41] ἸΠΊΕΥ ξΞ6 ροββιηΐ, 7} ἰοίαπά. Ὗ 6ύ5. 
1. --- τοῦτο λέγει ὁ τὸν κολοιὸν 
φέρων, ὡς ἐν ἀπόπτῳ τινὶ δένδρου 
ὄντος, καὶ τοῦ κολοιοῦ σημαίνον- 
τος κατ᾽ ἐκεῖνο πορεύεσθαι. --- 8. 
ΘΥδοιϊατη 8]] οαἰζγ., αι 6 πὶ σοσθ- 
Ῥαξ, βἰοιιΐῦ δου σουηΐοθπι. ταῦ ΘΠΡῸ 
ΘΧ ᾿ϑ[8 δυΐθιις ἀἸβοθύθηξ, τοὶ βββϑϑῖ 
Ἐρορβ, δὰ σιθπὶ αιδουθηάιπι οἷ 
ΘΟμβα θη πὶ 1ΓΕΥ Ἰηρσταβθὶ ξιιθυδηῖ; 
564 ποῃ δογιὲς ανίϑιμ5..) τὶ Ἰρβὶ ριι- 
ἴδηΐ: πᾶηὶ ἔγιβισα οὈθυσγδαηΐθβ αἴὰ 
δὺπὶ 4υδαβινουμηῖς. 86. δα ὀρ- 
ἁδὴν Ἰλϊ6}1. ὁδὸν ἐέναι, χαοᾷ Ηε- 
ΞΥΘΙ, ν. ὀρϑὴν, δἴοββα οχ ἢ. 1. ρε- 
1118. 5ιιρρὶδῖ, Β. 

2. τοῦτο ὁ τὴν κορώνην φέρων, 

ὡς εἰς τοὐναντίον τῷ κολοιῷ παρα- 
κελευόμενος. τὸ γὰρ πάλιν ἀντὶ 
τοῦ εἰς τοὐπίσω. πρώξει γὰρ εἰς 
τοὐπίσω ἄπελθε. πλανύττομεν., 
πλανώμεϑα. ᾿Δἀττικῶς δὲ παρῆκται. 
5. (ϑιϊάα5: πλανύττομεν" πλα- 
νώμεϑα. κωμικῶς παρῆκται ᾿ἄριστ. 
ἤὌρνισι. Βγ.) Β.: --- δεαῤ ὃ αγείης. 
Ρέγεας ομπὶ αὐὸὶ ἐμα. -- ἀθ Μᾶς 
ΞΙρηΠΟΔ ΟπΘ. ὙΕΥΡῚ πᾶάλεν νῖᾶε 
γα]οκ. δά ἘΕὺπτ:ρ. Ῥποθη. 1410., 
Μαυ]. δα Ἑυτρ. ϑαρρ!. 460. εἴο. 

8. ἄνω κάτω, 5γδάπι ἀφογϑιάπι, 
γε] ἄνω καὶ κάτω, Ραβϑὶπι ὭΘΖυ6 
ὍΠῸ τηοᾶο αἰοὶ πιοιδηΐ. ΡὈΥοΪδϊβ 
Ἰοοῖὶς βἰ πη Πρι5 οχ ΝῸΡ. 616., Εφα. 
862., ΡΙαι. ΗἸΡΡ. πηῖη. δχῖσ., ἢ6- 
ταοβίῃ. ΟἸΥΗΙΗ. 2.., ἴ. 1. Ρ. 22. εα. 
ΒΘΙεκ, εἴς. ον, Μοὶ. 14, 680.: 
ἐοέο Ῥϑ551ΠῚ γϑ σιι5 οὐσϑΐ ἐσ ογθ. 

4, ἄλλως, μάτην. --- βοι προ φ. 
δεῦρο κἀκεῖσε πορευόμενοι εἰς τά- 
ναντία. προφορεῖσϑαι γὰρ λέγεται 
τὸ παραφέρειν τὴν στήμονα τοῖς 
διαξζομένοις. 8. τὴν ὁδὸν προφ. 
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δ ΠΕ.τὸ δ᾽ ἐμὲ κορώνῃ πειϑόμενον τὸν ἄϑλιον 
ὁδοῦ περιελθεῖν στάδια πλεῖν ἢ χίλια! 

ΕΥ̓͂. τὸ δ᾽ ἐμὲ κολοιῷ πειϑόμενον τὸν δύσμορον 
ἀποσποδῆσαι τοὺς ὄνυχας τῶν δακτύλων ! 

ΠΕ. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὅποι γῆς ἐσμὲν οἶδ᾽ ἔγωγ᾽ ἔτι. 
10 ΕΥ̓. ἐντευϑενὶ τὴν πατρίδ᾽ ἂν ἐξεύροις σύ που; 

ΠΕ. οὐδ᾽ ἂν μὰ Δία γ᾽ ἐντεῦϑεν ᾿ξηκεστίδης. 
ΕὙ. οἴκοι! 

ῬΥΟΡΥΪΘ βρη ῆἼοδξ νἱδπῖ ἐδ ρσιῦθ5., ἵ. 
6. ΠΟὴ τϑοΐᾶ ρεύρθηΐθβ, 864 ππς 
1ΠΠπῸ Ουγβιίδηϊθβ.,, βἶνθ ν]8ηὶ ΘΙ: 65 
τϑαἀδαηίθβαιθ: ἹΠΟΥΘ 5601], ἰδχρη- 

ἅππηι, 4π|., τὰ ΒΘ θη απ βἴα- 
πλ]π6 οσοηηθοΐδηξ, ἔΠὰ αἰΐτγο οεἰΐτο- 
416 ἀμποεχα οὐ σβάμποθυβ ϑβοϊ]θηΐ. 
Ε Κ. 

7. -- ᾿Δττικῷῇ ἔϑει εἴρηται ταῦτα 
ἀναπόδοτα, ὡς καὶ ἐν Νεφέλαις 
(267.)».τὸ δὲ μὴ κυνὴν οἴκοϑει 
ἐλϑεῖν ἐμὲ τὸν κακοδαίμον᾽ 
ἔχοντα. νοεῖται ὰρ, ἔξωϑεν. τὸ 
οὐκ εὔηϑες, ἢ οὐ μωρίας 
πλέον. ἢ τι τοιοῦτο. ὅ8. κολοι ᾧῷ. 
οὗ, δημποῖ, δα 17. 

ὃ. ἀποσπ. ἀφανίσαι ἀπὸ τῆς 
σποδοῦ: αὕτη "γὰρ ἀφανίζει τὴν 
προύὐπάρξασαν ὕλην τῶν ξύλων. ἢ 
ἀποχροῦσαι, [ἀφανίσαι 1 τυπτόμε- 
νον ἐκβαλεῖν. 8. τῶν δακτ. αἰριὶ 
Ρϑάππηι 1πὲ6] Προ πμαϊ,, πιὸ 8Ρ. Ἰασὶρῖ- 
ἀ6πὶ Τρῃ]ρ, “1. 9ὁ66., Βδοοῃ. 604. 
δὲ 41101. 6ὸ5 οἰκο πασατεα πο 1 ΘΥ͂ 
ΥὰΡ65. ἀδίγινς ἤοπιο. ΤΊΡΏ]]ὰ5 !, 
10, 16.: αδεέογὶς {πιναϊος δὲ νία 
ἰοπισα ρμθεἰ6ς. 

9. 644. νεἰξ. οὐδὲ ποῖ. Μ|95. οὐ- 
δὲ ποῖ. οὐδὲ πῆ, οὐδὲ ποῦ. Βυ. 
Διο οΥΘ Ὀαινοβῖο Μῖβο. οὐ. Ρ. 287. 
οὐδ᾽ ὅπου: πϑο 581Π6 5ο]οθοίβπιο 
οατοῖ ποῖ, νοὶ ποῦ, Ξϑθα ροϊϊι5 
ΒΟΥΙΡεπάτιπὶ ξιϊξ ὅποι, ζμο ἐϑπιάα- 
γγιι8.,) ῬΥΟΡΊΘΥ ΠΊΘΙἸΟΥ65 ΠΠΡτΟ 5, αυ] 
Βαβεηξ ποῖ. οσοἰθυιηι πλΐπιιβ γθοῖθ 
Μοετὶς ποῖ ρτο ποῦ αἷοὶ Αἰεῖοθ οου- 
ἴδηαι; ᾿. 817.; ψι8 ἀ6 γϑ Β. θνοῖνὶ 
Τα 6 ὲ ν᾽ Δ᾽ Ομ υ δπποίΐδία δα Απι-- 
ΠΟΙ, Ὁ. 113. εἰ 191. ἘΌσΙΡ. Ηρτο, 
ἔἕμγ. 74. ποῖ πατὴρ ἄπεστι γῆς; οἱ 
ΤρΡΠῖρ. Τὶ, 971. ποῖ δῆτα πόντου 
νοτερὸν εἶπας ἔκβολον ; 1 Μίδιμ,: 

οΝὐορτίαι Οτδεῖθς ποῖ πόντου ἐλθοῦ- 
σα, νεὶ κομίσασα τὸ βρέτας. “ οἴ. 
45, 

10. ἐρωτηματικῶς. δύναιο δ᾽ ἂν 
ἐντεῦϑεν τὴν πατρίδα ἐδεῖν, τουτ- 
ἔστι τὰς ᾿ϑήνας. ὡς πολὺ δὲ ἀφε- 
στηκύτων ταῦτά φησιν. 8. 

11. Ἔξηκ. τοῦτον ὡς ξένον δια- 
βάλλουσι. (ΟΣ. 150. ,. 1494. -- τοῦτο 
(τούτου) δ᾽ ἂν εἴη μεμνημένος καὶ 
ἐν τοῖς ἔπειτα (7380.) δεὰ τούτων : 
εἰ δὲ δοῦλός ἐστι καὶ Κὰρ, 
ὥσπερ ᾿Εξηκεστίδης. ἔστι ὃὁὲξ 
καὶ ἕτερος ἔχων λύραν, Ἔργον 
Εὐδόξου, τιταίνει ψίϑυρον 
εὐήϑη νόμον. μέμνηται δὲ αὖὐ- 
τοῦ καὶ ΠΙὨολέμων ἐν τῷ δευτέρῳ 
περὶ τῆς ᾿ϑήνῃσιν ᾿Ερατοσϑένους 
ἐπιδημίας, λέγων" ὁ δὲ Ἔξηκε- 
στίδης κιϑαρῳδὸς πυϑιονί- 
κης. νικῷ δὲ καὶτὸν τῶν Κα- 
ρίων (Καρνείων: γα, ἸΝῚ ΘΟ δὲ 
6, 6. 8. ΚΟρΚΙ ΠΡῸΣ δεύτα. ἀ6 
ΤΡ 5 8Υ. Ρ. 712. 5648.) ἀγῶνα, 
τὸν ἐν Δακεδαίμονιε, καὶ 
Πανα ϑήναια δίς. ἄλλως. ὁ 
᾿Εξηκεστίδης εἰς ξένος πκωμῳδεῖται. 
καὶ Φρύνιχος Μονοτρόπῳ᾽ μ εγ ἀ- 
λους πιϑήκους, οἱ μὃ" (ἔοτε. 
ΜΕΥ. πιϑήκους οἷδ᾽ ΞΟ. οἔδιαςὰ 
ἑτέρους τινὰς ἘΠΕ ΎΣΟΣ “υ- 
κέαν., Τελέαν, Πείσανδρον, 
Ἐξηκεστίδην, ( (ἔοτε. : β΄. σὺ δ᾽) 
ἀνομάλ ους εἶπας πιϑήκους. 

(ξουές: αν τέ δ᾽; β΄: ὁτιὴ) Ὁ μέν 
γ8 δεινὸς (δειλὸς) ὁ δὲ κόλαξ, 
ὁ δὲ (δ᾽ αὖ) νόϑος. 8. Βοος ἱρὶ- 
τὰ ἀϊοῖὶς Ριβι πϑίδθγιιβ, 586 νϑὶ τἰ- 
ἐθυῖι5 ᾿δίϑηι ἐθυσδπὶ νϑύβατὶ ΡΥ 8- 
γ8ΠῚ, {δ ην 15. ΟΠ Θ 1811. ππαθ 
Ἐχθοθβίϊαος Ῥαϊγίαπι ἀΘΊ ΒΟΥ 518 
ΥΙδιιβ δῦ ΑἸ ΠμΘμ85, 



ΟΡΝΊΙΘΕ Σ. 

ΠΕ. 

968 

σὺ μὲν, ὦ τᾶν. τὴν ὁδὸν ταύτην ἴϑι. 
ΕΥ. ἦ δεινὰ νὼ δέδρακεν δὐκ τῶν ὀρνέων, 

ὁ πιναχοπώλης Φιλοκράτης μελαγχολῶν, 
15 ὃς τῶδ᾽ ἔφασκε νῶν φράσειν τὸν Τηρέα, 

Κ ᾿Ὶ 3) 3 τι "» ν , 3 τὰ - 3 , 

τον ἕποφ: ος ορνις ἕγενεύτ δῷ τῶν ορνεῶν», 
Ψ. ἐν Α Χ δ , ὙῊ 

κπαπέδοτο τὸν μὲν Θαῤῥελείδου τουτονὶ 

19. σὺ μέν. παίξων φησί. τουτ- 
ἐστιν εἰς τὴν οἴμοι ὁδὸν βάδιζε. 8. 

19. δύκ τῶν ὀρνέων. ἀντὶ 
τοῦ ὀρνεοπώλων. Ζ[ίδυμος δὲ, δευ- 
ψὰ φάσκειν αὐτοὺς ἐκ τῶν ὀρνέων 
(Ὀρνεῶν) πεπονθέναι" ἐπεὶ Ὀρ- 
νέαι (Ὀρνεαί: νἱᾶ, ϑίγαβθο 8, 6. 
ἴ. 2. Ῥ. 917. εα. Τδιομη.) ξῇδ 4α- 
κωνικῆς (πιὸ ΑΥ̓ΘΟΙ]]18) εἶσι, πρὸ 
δὲ ἐτῶν δύο (τριῶν, Ο]. 90, 8.; 
δηΐθ ΟἾγ. τδὲ. 418.) κακῶς περὶ 
“Μαντίνειαν ἀπήλλαξαν, ὡς καὶ τοὺς 
στρατηγοὺς ἀποβαλεῖν «Ἰάχητα καὶ 

ἱπόστρατον, καϑὰ καὶ ᾿ἀνδροτίων 
φησίν. (θοάθπι πιο 60 Τπα1Ὲ ἴα ἔγα 
9383.) ἄλλως. ὅτι οὕτως ἔλεγον καὶ 
ἐπὶ τῶν τόπων, ἀντὶ τοῦ ὄρνεο- 
πωλείων, ὡς τῶν γυτρῶν, ἀντὶ 
τοῦ χυτροπωλείων, (48 μος πιοᾶο 
Ἰοφαθμαὶ οἵ. Βδη. 1007. ΡΊμαε, 890. 
εἴο. ΒΓ.: 2116 αὖ ανϊατίο [οτο. ) -- 5. 

14. ὃ πιν. ὃ ὀρνεοπώλης. ὅτι τὰ 
λιπαρὰ τῶν ὀρνέων ἐπὶ πινάκων 
τιϑέντες ἐπώλουν. --- 8. Ἠόβγοι.: 
πινακοπώλης" , ὀρνιϑοπώλης. τίλ- 
λοντες γὰρ αὐτὰ καὶ τιϑέντες ἐπὶ 
πίνακος ἐπώλουν. τὰ λεπτὰ ὁρμα- 
Δίζοντες. --- Β,γ. ΠΣ ΞΡ ΕΥΝ 
ῬοΟ]]χ 7, 197. οἱ Ῥμοῖ. Ρ. 317. 46 
ῬμΙοοταίθ Ἰδῖο οἵ. 1ηξοσῖιβ 1002. 
μελαγχολῶν, Ππιδαπμδ5. οἴ. ΡΙμΕ, 
12. εἴς. 

15. Τετοὶ οὲ Ῥγοσηθ5 ΠΙ βίου] οἷι]- 
νὶβ ποῖα γ8] δχ Οουἱάϊ Μ| οι. 110 τὸ 
6., {πο γϑηγίτο Ἰθοΐουεβ. {πο, 2, 
29.: Τηρεὶ δὲ τῷ Πρόκνην τὴν ΤΙαν- 
δίονος ἀπ᾿ ᾿ἀϑηνῶν σχόντι γυναῖκα 
προσῆπεν ὁ Τήρης οὗτος οὐδέν. 
οὐδὲ τῆς αὐτῆς Θράκης ἐγένοντο, 
ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐν “αυλίᾳ τῆς Φωκίδος 
νῦν καλουμένης γῆς ὁ Τηρεὺς ᾧπει, 
τότε ὑπὸ Θρᾳκῶν οἰκουμένης " καὶ 
τὸ ἔργον τὸ περὶ τὸν Ἴτυν αἱ γυ- 
ψναῖκες ἐν τῇ γῇ ταύτῃ ἔπραξαν" 
πολλοῖς δὲ καὶ τῶν ποιητῶν ἐν 

ἀηδόνος μνήμῃ Δαυλιὰς ἡ ὄρνις 
ἐπωνόμασται ΘΕΟΣ 

16. ὃς ὄρνις ἐγένετ᾽ ἐκ τῶν 
ὀρνέων. αυϊὰ Βᾶθο 5181 νο]πηΐ 2 
8.: οὗ μέν φασιν αὐτὸν διασύρειν 
τὸν Αἰσώπειον λόγον (2); καὶ δέον 
εἰπεῖν (ἔ) τῶν ἀνθρώπων λέγει 
(λέγειν) ἐκ τῶν ὀρνέων. οἱ δὲ 
οὕτως" ὃς ἔφασχε μᾶλλον τῶν ἀλ- 
λων ὀρνέων δύνασθαι προηγήσα- 
σϑαι τῆς ὁδοῦ, καὶ δεῖξαι ἡμῖν 
αὐτήν. ἐκ τῶν ὄρν. οἷον ἐκ τοῦ 
συστήματος τῶν ὀρνέων ἐν ταὐτῷ 
ὄντων. 1ὰ Ρ᾽οιῖς Βγαποκίο, αἵ ἴο 
Θϑϑϑὲ οτάο: ὃς ἔφ. τὠδε (μὔνω) ἐκ 
τῶν ὀρνέων φράσειν νῷν τὸν Τη- 
ρέα τὸν ἔποπα, ὃς ὄρνις ἔγενετο. 
ἂὲ ἰβῖα γαϊϊο ἀατθθίπια εβὲ, αἶνα]- 
55. νεύθῖβ ὄρνις οἱ ὀρνέων, 4188 
ΘΡΡϑγϑῖ σοῃ) απ Ἶ ΟΠ πα 1π 6 58 Ππᾶ- 
ὈΘΥΘ Ἵ ΒΕ ΡαΠαΘ αἀϊοΐμπηι τὸν ἔποφ᾽ ̓ 
ὃς ὄρνις ἐγένετο, 4851 4118 Ὠθβοῖο 
φιᾶ γἱνθηΘ πραρα., {π|88 ΠῸΠ 51} 
ΘΥν15. δἰξεοίμῃς Ἰοοιβ δβὶ; οι ιος, 
ὨΪ ἴδφ!]]ουΥ,., ἀεαΐεβεῖ ΠΈΣ ὃς ὄρνις 
ἐγένετ᾽ ἐκτὸς ὀρνέων, ἢ. 6. ἄνευ 
ὀρνέων, φιὲ 7αοεως 68ὲ ανίξ 5ἴ7ι6 
ΟΡ6 ανίμωτπ; 4 ἤΟῺ δϑὲ ρυοουθαῖΐιμβ 
αἰ65 6χ ΔΠΠθιις, 564 ἴῃ 68πὶ ἔου-- 
τηϑπὶ σοτηπηίαίιι5. 68 5]Ρ. ΠΟΔΊ 1ΟΥ6 
ὨΟῺ ἰΐ8 Υαγὸ αἸοΙΤᾺΥ τς τινος. 
ϑοΡΆ. ῬΗΠΟοοΐ, 480. χρὴ δ᾽ ἐχτὸς 
ὄντα πημάτων τὰ δείν᾽ ὁρᾷν, Ἐ. 6. 
ἄνευ πημάτων, εἴα. σοἔοΥπι μρμρα; 
ΡῸΡα ΘΡΟΡ5 [}1πη., σΘΥΠπι. 7} 1τ6- 
λορ[, ἴγδαμῃοορα!!. μρρ 4 (γ. δηλιι5 
84 Ατἱβϑῖοι. ΗΠ, Α. 2, βίῃ, 5644.), 
τηαοηΐθ5 δὲ ιν α5 οὐΠα ἴεβὲβ Ασϊβιοῦ, 
1.1. 9, 11., οβϑίψιιβ εχ 111}15 ἀν θα, 
4.88 ΡΥῸ ἰθπιροῦθ πιαΐϑηΐ 56665. 

17. τὸν μὲν Θαῤῥ. Σύμμαχος 
᾿᾿σωπόδωρον᾽ καὶ γὰρ οὗτος ἐπὶ 
σμικρότητι ὑπὸ Τηλεκλείδου (5οτ]- 
Ῥίουβ νϑῖ. σοῃιοθαϊδθ: νἱᾶθ Αὐϊϑῖ. 
ΒΕοκ, 4. ρ. ΧΧΧΊΙΥ.) κεκωμῴδηται, 
καὶ ὁ κολοιὸς (φΥδοι]ι5, 1)ολίο, 
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ἤστην οὐδὲν ἄλλο πλὴν δάκνειν. 
καὶ νῦν τί κέχηνας ; ἔσϑ᾽ ὅποι κατὰ τῶν πετρῶν 
[π - “41 3 ἐφ αὴ 2 χ 3 7 5" -- ’ 

ἡμᾶς ξτ ἄξεις; οὐ γὰρ ἕξστ ἐνταῦθα τις 

ὁδός. 

ΠΕ. οὐδὲ μὰ Δι᾿ ἐνταῦϑά γ᾽ ἀτραπὸς οὐδαμοῦ. 
ΕΥ. Ἢ οὐδ᾽ ἡ κορώνη τῆς ὁδοῦ τι λέγει πέρι; 
ΠΕ. οὐ ταὐτὰ χρώξει μὰ ία νῦν τε καὶ τότε. 

25 ΕΥ̓͂. τί δὴ λέγει περὶ τῆς ὁδοῦ; 
ΠΕ. τί δ᾽ ἄλλο γ᾽ ἢ 

βούκουσ᾽ ἀπέδεσθαί φησί μου τοὺς δακτύλους; 
ΕΥ̓͂. οὐ δεινὸν οὖν δῆτ᾽ ἐστὶν ἡμᾶς δεομένους 

2 , 5 -»" ν ΄ 

ἐς Κόύρακας ἐλθεῖν καὶ παρεσκευασμένους 
2) τ9 » ΄ . ἘΣ ΜΗ 
ἔπειτα μὴ ξευρεῖν δυνασϑαι τὴν ὁδόν; 

οἤοιοαϑ ἵταυσορ. : νυἱᾶ, ὐάπιις δὰ 
Αὐϊβιοί, Η. Α, 2, 295. 5644.» 251. ΒΩ) 
μικρὸς ὧν ἐκ τῶν πτερῶν τὴν σύ- 
στησιν (σύστασιν) ἔχει. 8. 

18. ἰΐᾳ βουθθη ἀι1Ππὶ Εε556 να ΒΥυ. 
ΠΡτῚ τὴν (ρτο ταύτην, ΘΟὨΙΓΆ τιδιιηῖ 
(ΟΠ οοΥΠι ") δὲ δὴ; τὴν δὲ δι, 
τήνδε δὴ, τήνδε δὲ, απο φαϊάθηι 
πλθίσιιπι ΘΟΥΤ ΠῚ Ρ {πιτ.. τήνδε δ᾽ αὖ, 
τεῦ ἥδε δ᾽ αὖ 2. εἴο. 

19. ἤστην. πιογαπιέ. Β οοᾶθχ 
ἐστὸν, αιιοα Βτγαποκῖο Ρ]8οιῖξ, οοπι- 
ΡδγμΙ ἅπὰ ἴῃ Βδιπῖὶβ 927. οὐδὲν 
γὰρ ἔστ᾽ ἄλλ᾽ ἢ κόαξ. 4111] ἴστην, 
Ρτο ἰσάτην, τι ἐθϑίδηϊι 8. οἱ 881- 
αἀς ν. ἤστην. τϑοῖο Β.: .. Ρτάθευο, 
4ποα 6 Βᾶν. δαϊταη δϑὲ, ἤστην 
(το ἠΐστην: νὶα, οπιμΐπο, ΖομδΥ. 
1. Ρ. 1010.) Ο]1ι5 Ἰμτουρυ ἔβη θη- 
ἔπτη οβὲ ἔστην, τἱ ἐστὸν τοῦ ἤστην.“ 
οἵ. Ποργ. 
0. 564. καὶ -- κέχηνας; εἷς 

τοῦ κολοιοῦ κεχηνότος. (οἴ. .51.0 
κατὰ τῶν πετρῶν δὲ, ὅπου 
ἐστὶ τύπος πετρώδης. 8. ἔπι τρ65. 
Αρἰΐδηιϊβ., τηοηθηΐθ ΒΕ. Η., 8; 
14.: Διογένης. ὁ Σινωπεὺς, ὅτε 
λοιπὸν ἐνόσει ἐπὶ ϑανάτῳ, ἑαυτὸν 
φέρων μόνον ἔῤῥιψε κατά τινος 
γεφυρίου εοἴο. .. ἔτε, πο5 αὐλμο ἀιι- 
οθ52 πὸπ Θηϊηὶ οβὲ Πὶσ 1118 νἱδ. “ὁ 
86. 

φϑ, ὁδὸς οἱ ἀτραπὸς ἴΐα αἰ ογιιαξ, 
τὸὖ ΓΑ ΠΟΥ φτίω οὖ δεπιίία, νἱὰθ 

Βδ8η. 123,. 
δηποίαν Β. ΐ 

28. τι λέγει ἀΌΡΊΣΑΥΙ ροΐθϑε 8π 
ΤῸΝ 510 βουιρίπτπη 8} ΑΥὙἸΞΙΟΡΠ8Π6. 
ῬΟΙλς 16χ. Ρ. 588, 18. τίξειν : τί 
(τὶ) λέγειν. οὕτως ᾿Δριστοφάνης. 
Τοπιά. 580 6 ΒΟΥ] 6 πη άιπι 6556 υἱᾶο-- 

απο Πού. βρθοξαΐ. 

94. 1ἴἴ8 ρ8Υ05 ΠΡυόσιμι. τιϑ 16 φαΐς- 
ἄδηι, ἴῃ [5 Ἀν. εἱ 2 Ῥαγ 85.: : οὔ" 
ταυτὰ μὰ Δία εἴς. ρΥο νὴ Δία, 
4ποα ἐβθπιθυθ ᾿ηνθχὶ ΒΥ., εἰβὶ θ6η6 
τποηϊδ, ἰδ δὲ5. δπμηοὶξ. 5ιι5 δὰ 
Πδη. 41. οὐ Τ,γ5. 465., σοπιπλιιξαυῖ 
ΒΟ]ΘΥΘ Π85 ρϑυιοι 85 ἴῃ ΠΙΡΥ]5. ΠΟΤ 
Θοαᾶθπι {π|ι8η} απίθα Ριβίῃ, βἱθὶ α1- 
ΟΘΥΘ 818 ΘΟΥ̓Π]ΟΘΠΙ; 566 οἰπὶ δάδμια 
Ἶγ8. ΡΟΥΥΟ 86 ἡαεπ τες ὥστε ὁδοῦ 
περιελθεῖν στάδια πλεῖν ἢ 
χίλια (6.). ππο δἰ’ χαϊα ογοοῖξατθ 
46. βιιβιιπι δϑοθπάθμπᾶο, 5:θΊ4π6 
πιΐητι5 ΟΡ θπρ Υϑ ἢ] αἰρίτος ἔφ χ ἴτε 
1γχαΐϑηι. οἵ. 49. 5664. 

26. ἀπέδ. νἱᾶ, Μαΐιῃ. δου. δὺ- 
δ. 180. 

98. ἐς Κόρ. ἐλϑεῖν. παίξει, 
ἐπεὶ εἰς τὰ ὄρνεα βούλεται ἀπελ- 
ϑεῖν. ἐν λόγῳ δὲ, ἐν τῇ ὑποϑέ- 
σει. (πὶ δα ά θ18.) 5. ΟΠ, 478. 
οἱ παρόντες ἐν λόγῳ, φωὲὶ ἀπεῖο 56γ- 
πιοχιὶ ἐπιέθ ΓΘ 18. (οἔ. ψέβρ. δ4.) νά, 
δα, ν. ἐν λόγῳ, τρὶ Ἰἰοοὶ δι] 
πιθιίηΐς. Κ. ἔουπιαῖΐα Βεοκὶο ροῖτα 
νἱάθεις οχ ἔοχο Αἰεοο. 



β 

ΟΡΝΙΘΕΣ,. 

; - Ξ 
80 ἡμεῖς γὰρ, ὦνδρες οἵ παρόντες ἐν λόγῳ, 

νόσον νοσοῦμεν τὴν ἐναντίαν Σακᾷ. 
ς κι ᾿ Ὶ 2 2 ι ᾽ ΄ 
ὁ μὲν γὰρ ὧν οὐκ ἀστὸς εἰσβιάξεται" 
ἡμεῖς δὲ φυλῇ καὶ γένει τιμώμενοι, 

ε ν᾿ Ρ] Ε] »" 2 -" » κ 

ἀστοὶ μετ᾿ ἀστῶν. οὐ σοβοῦντος οὐδενὸς 

85 ἀνεπτόμεσϑ᾽ ἐκ τῆς πατρίδος ἀμφοῖν ποδοῖν, 
αὐτὴν μὲν οὐ μισοῦντ᾽ ἐκείνην τὴν πόλιν, 
τὸ μὴ οὐ μεγάλην εἶναι φύσει κεὐδαίμονα, 
καὶ πᾶσι κοινὴν ἐναποτῖσαι χρήματα" 
οἵ μὲν γὰρ οὖν τέττιγες ἕνα μῆν᾽ ἢ δύο 

51. -- νόσος 4ιποᾶνίς πιϑ]ππὶ 
βῖνε δουύροσίβ εἶνε δηϊπιὶ ἰοῦ: 
414 46 γε Β. δαυιάβὲ στϑπηπι. Νῖϑ. 
ϑϑησουπι, ἀρ. 4 ]οΚ. Ὀϊαῖτ. ἙἘπτίρ. 
Ρ- 80. 8ϑ:: Σάκᾳ. (Σακᾷ.) οὗτός 
ἔστιν Δκέστωρ, τραγωδίας ποιητής. 
ἐκαλεῖτο δὲ Σάκας (Σακᾶς) διὰ τὸ 
ξένος εἶναι" Σάκες γὰρ Θρᾷκχές εἰς 
σι. --α οἵ, εβρ. 1183. 

,32. εἰσβιάξεται. 501]. εἰς τὸ 
αστυ ειἰντέαξεοπε ΟΟΤέδόφμε ΘΏΤΠΙΠΟΡΕΤΕ 

δέμάεε. ἴϊα βιάζεσθαι ἀξ δΔοευσίπιο 
βἰαάϊο αἀϊοίεξυτ͵ ν. πὰς. 4, 48., 
ΒΑΡΒΕ]. εἰ Κυεῃβ. δὰ [Ὡς, Ἐν. 16, 
16. φυλῇ καὶ γ. τεμ. 5υπηΐ σο- 
δὲ ἐγίδιι δὲ ρεπὲδ οτεί. Β. 

84. σοβ. ὡς ἐπὶ ὀρνέων τοῦτό 
φησι. --- 5. 

85. τὸ μὲν ἀνεπτόμεσϑα ἀπὸ 
μεταφορᾶς τῶν ὀρνέων᾽ τὸ δὲ ἀμ- 
φοῖν ποδοῖν ἐκ τῶν ὀρνέων. 
ἀντὶ τοῦ ἀαφοῖν τοῖν πτεροῖν. ἢ 

ἐχ τῶν νεῶν, αἷ οὐριοδρομοῦσαι 
ἀμφοῖν τοῖν ποδοῖν πλέουσιν. ὦ δὲ 
νοῦς" παντὶ σϑένει, ὅ ἐστι τελέως. 
προληπτικῶς δὲ τῇ τῶν ὀρνέων 
χρῶνται μεταφορῶ. ὡς καὶ αὐτοὶ 
ὀλίγον ὕστερον ὁρνιϑωϑησόμενοι. 
5. --- ἄς ῥσονυευρίο ἀμφοῖν ποδοῖν 
ν. Ἐγδαβηι. Ρ. 937. 

86. ἐκείνην ἐμφατιχῶς, «ααεὶ 
αἴσαβ ὔϊαπι οεἴεῦτοπι. Τκλιοῖδη. Ὁ. 
αἴ4]. Τῷ, 2. αὐτὴ μὲν γὰρ ἡ Ῥέα 
ποτὲ ἐκείνη, ἄττα Ἰοοιπι ρσυοΐαϊε 
Β, Ταϊὰβ δὰ. 184ς0}5. ρ. 99.: ὧρά 
σου τὴν φωνὴν ἐκείνην ἀπολήψο- 
μαι; 

87. τὸ μὴ οὐ μ. εἶναι, ψιίΐτ 
ππαρπια 5185 φαὶπ τηδρηδη 6556 αἰ- 

οατη. Ἑπτυίρ. ΗἸρΡρΡ. 48. τὸ γὰρ τῆσδ᾽ 
οὐ προτιμήσω καλὸν, Τὸ μὴ οὐ 
παρασχεῖν τοὺς ἐμοὺς ἐχϑοοὺς ἐμοὶ 
“ίκην εἴς... ἈὉ1 νἀ 4. 1πέοϑυρρ.; 1π|- 
Ρτίπις Μαίζῃ. εξ. ο᾽βάθπι συ. δου. 
ὃ. 542, κπηποῖ. 92. -- φύσει, πα- 
ξωχα., Ῥγδεξουίίπι 5ἰΐα 1Π ΥἹοϊπῖα 
τηαΥῖβ. οἴ, 108. 

858. πᾶσι κοινήν. Αἴπαπη. δηΐπι 
δου θην, 5018 ΠῚ ΠΥΘΟΙ͂ ΟΠΊΠ1-- 
Ῥιι5 Θϑςθ σοῃπη ΠΏ Π6Π. υἱά. ΤΠπο. 9, 
89. (01 Ρεσΐοϊθς: τήν τε γὰρ πόλιν 
κοινὴν παρέχομεν, καὶ οὐκ ἔστιν 
ὅτε ξενηλασίαις ἀπείργομέν τινα ἢ 
μαϑήματος, ἢ ϑεάματος εἰς.) Β. 
ἐναπ. χρήματα. παρ᾽ ὑπόνοιαν 
ἀντὶ τοῦ ἐμβιῶναι καὶ ἐνοικεῖν εἶ- 
πεν ἐναπ. χρήματα. εἴς τὸ φι- 
λόδικον τῶν ᾿Αϑηναίων. ὅτι συκο- 
φαντούμενοι οἱ πολλοὶ ἀπέτενον 
χρήματα. 85. 46 Αἰπεηϊοηβίππη φε- 
λοδικίᾳ νἱάβθ Ψεξβραβ εἴ, «πιοβ Β. 
Ἰαυάαν!ε, 8680]. ΤΠππο. Ρ. 523, 48. 
ἡρθίφῃες ΠΌΚΕΥ,, εἴ Ταυΐοσ. δα Ἀ6- 
βομῖη. ο. Οἴεβῖρῃ, Ρ. 402. εα, Βεἰ5Κ. 

39. Ξεψι, ἀε οἰσαάδτιπι οαπέίῃ, 
βἶγε ΞΙΞΥΥΟ Ξ|1801, {116Π|Ὶ ΟΡΕ ΤΠ 61ι- 
Ῥγαηΐδθ οὐπξάαπι εξϊοίαπε, ν. 
Τοῦρ. δα 8.10]. ὙΠΘοοΥ. 4, 16,, 
ὕνατγε. δὰ ΤΉθοοΥ, 5, 34Έ., οξβ. δὰ 
γίτρ. Ἐς]. 2, 13., σεβουρ. 8, 928., 
(απιις δὰ Ασϊξίοῖ. 2. ρ. 930. Β. 
οἵ, 1019. --- τὸ δὲ ἐπὶ τῶν κρα- 
δῶν. ὅτι ἀπὸ ἑνὸς τὰ ἄλλα πάν- 
τα δένδρα ἐμφαίνει. πράδη δὲ ἡ 
συκῆ. 8. ἵπιο ταπηΐ Ποστπι απ κρώ- 
δαι. ο 685 πηαχὶπιθ ΘΠΊΕΥ ἃ οἰσδαϊς., 
πὶ πλΐπτιβ ἀτή Υοβα5, παυσαΐ Αὐϊϑβίοί, 
Ἡ.Ἃ, 5.,.,301 



4ΔΡΙΣΊΤΙΘΦΖΦΕΝΟΥΣ 

ἢ ̓ πέπτετο. 

ἡ κορώνη μοι πάλαι 

2400 

40 ἐπὶ τῶν κραδῶν ἄδουσιν, ᾿4ϑηναῖοι δ᾽ ἀεὶ 
ἐπὶ τῶν δικῶν ἄδουσι πάντα τὸν βίον. 
διὰ ταῦτα τόνδε τὸν βάδον βαδίξομεν" 
κανοῦν δ᾽ ἔχοντε καὶ χύτραν καὶ μυῤῥίνας 
πλανώμεθα, ζητοῦντε τόπον ἀπράγμονα, 

45 ὅποι καϑιδρυϑέντε διαγενοίμεϑ᾽ ἄν. 
ὁ δὲ στόλος νῶν ἐστὶ πρὸς τὸν Τηρέα, 
τὸν ἔποπα, παρ᾽ ἐχείνου πυϑέσϑαι δεομένων, 
εἴ που τοιαύτην εἶδε πόλιν, 

1ΠΕ- οὗτος... 

ΕΥ. τί ἐστιν; 

ΠΕ. 

580 ἄνω τι φράζξει. 
ΕΥ. χὠ κολοιὸς οὑτοσὶ 

ἄνω κέχηνεν, ὡσπερεὶ δεικνύς τί μοι" 
κοὐχ ἔσϑ᾽ ὅπως οὐκ ἔστιν ἐνταῦϑ᾽ ὄρνεα. 
ο ΕΣ 2 ν᾿ ΕΣ Ἂ ΄ Α 
εἰσομεθα δ΄ αὐτίχ᾽, ἂν ποιήσωμεν ψόφον» 

ΠΕ. ἀλλ᾽ οἷσϑ᾽ ὃ δρᾶσον; τῷ σκέλει ϑένε τὴν πέτραν. 
ὅ5 ΕΥ̓ΟΨσὺ δὲ τῇ κεφαλῇ γ᾽, ἵν᾿ ἡ διπλάσιος ὁ ψόφος. 
ΠΕ. σὺ δ᾽ οὖν λίδῳ κόψον λαβῶν. 

ἜΕῚΣ 

48. τὰ πρὸς ϑυσίαν κομίξουσιν, 
ἵνα οἰκήσαντες ἐν τῇ ἱδρύσει ϑύ- 
σωσιν. ὅτι δὲ χύτραις ἵδρυον. καὶ 
ἐν εὐ λι (869. εἴ. ΡΣ, 1193.) 

ἘΠ: τόπος ἀπρά) "μῶν Θϑβὲ Ἰο- 
Οἴ5.., ὉΠῚ δἰτες (πράγματα Χρη. Με- 
ΠΊΟΥ͂. ϑοοΥ. ὥ, 9, 1.) ποη ᾿πἰοπάπη- 
ἰὰγ, φαϊθῖι5. ἘΣ 

45. ὅποι. οἴ, 9. 
46. 118 πιοπ ΡΥ. ῬΑΥ]5.9,9 ΒΥ, εἴο. 

8Π1 παρὰ τὸν Τηρέα, αιοα πηι 
ῬΙασθῖ, οἵἷιπὶ βϑααδίασ παρ᾽ ἐκεί- 
νου --- στόλος οἰϊδηι ἸΓΘΥ ἐδ6γγο- 
δέχ αἸοϊταγ. ν, ΤΠομ. Μ8ρ. ἢ. ν.» 
ΧΘΠΟΡΗ. ΑΠᾶΡ. ΟΥ̓ 2. 2, 5... 8, 
ἸΕΒΕΡΑ͂ ἈΠΠΟΙΑνΙΣ Β. 
᾿48, ἣ πέπτετο, φια αἀνοία- 

νῖὲ; ἴῃ 11Π15 Ἰοοῖβ, 4186 ρϑύνο]ανξ 
πραρϑ. οἵ. δηποῖ. δα 16. 

49, πάλαι, “ποάο; ἤδη 5θαΐι- 
ἄππι Ῥμοῖ. Ρ. 270... πὲ πιοπαῖν Β, 
οἵ, ΡΙαΐῖ, 257., 9838. εἴα. 

πάνυ γ᾽, εἰ δοκεῖ. 

50. ἄνω τι φράξει. ὡς ἄνω 
αὐτῆς νευούσης ἐπί τινα τόπον ὑψη- 
λόν. .. 

51. ἄνω κέχ.»γ δγδεπι δρθοίαξ 
ογδ ἤίαπεθ. τὐϑιιυραϊαῦ ΘΠΙΠῚ ΡΕΥῸ 
ΡῬΥδθβθηΐα οἴο. 86. 

52. πιοῴμθ ῬΌΣΣΙΠΕΣ γζιοτε ἤϊσ 6556 
ανε5. Β. 

δά. ἀλλ᾽ ο. ὃ δοᾶσον: αὲ 
δοῖτι᾿ φμίά" [αοίας 9 ἔογπαιι!α ἔγε- 
4πθη5 δρ. ρμοδίαβ Αἰξοοβ: νυἱᾶ, 
Μαΐῃ. βυ. δύ. ὃ. 611, 4. ςοἔ. 80. 
δ.: τῷ -- πέτραν. πρὸς τὴν τῶν 
παίδων συνήϑειαν τοῦτο λέγει. φασὶ 
γὰρ ἐκεῖνοι πρὸς ἀλλήλους. ἰδόντες 
ὄρνεα, δὸς τὸ “σκέλος τῇ πέτρᾳ, καὶ 
πεσοῦνται τὰ ὄρνεα. -- πρὸς δὲ τὸ 
εἰρημένον παίξων αὖϑις εἶπε σὺ δὲ 
τῇ κεφαλῇ. 5. 

56. κόπτεσϑαι ἴογε5 ρυόρυῖθ αἷοῖ, 
δὲ Ἰδιϊξοτθβ παῖ, παῖ νοσδτῦὶ 59]1- 
ἴοβ {π|5586 τηιοηθὲ Β. οἵ, Β6, 



ΟΡΝΊΙΘῈΕ Σ: 

παῖ, παῖ! 

ΠΕ. 

ι Ο6Υ 

τί λέγεις, οὗτος; τὸν Ἔποπα παῖ καλεῖς; 

οὐκ ἀντὶ τοῦ παιδός γ᾽ ἐχρῆν Ἐποποῖ καλεῖν; 

ΕΥ̓ἥ. Ἐποποῖ! 

60 Ἐποποῖ ! 

Ρ 

- ποιήσεις τοί μὲ κόπτειν αὖϑις αὖ; 

τίνες οὗτοι; τίς ὃ βοῶν τὸν δεσπύτην; 
ΕΥ̓. "άπολλον ἀποτρόπαιξ, τοῦ χασμήματος ! 
ἘΠ) 

ΕΎ. 

ἘΞ. 

ΕΥ. 

ΠΡ 

ἀπολεῖσϑον ! 

οἴμοι τάλας, ὀρνιϑοϑήρα τοντωΐ ! 
[χὴ " 2ςΧ [4 [ 

οὕτως τι δεινὸν οὐδὲ κάλλιον λέγειν. 

ἀλλ᾽ οὐκ ἐσμὲν ἀνθρώπω. 
τί δαί; 

65 ΕΥ̓ὕ. Ὑποδεδιὼς ἔγωγε, Ζιβυκὸν ὄρνεον. 
ΤΡ. οὐδὲν λέγεις. 
ΕὙ: καὶ μὴν ἔρου τὰ πρὸς ποδῶν. 
ΤΡ. ὁδὶ δὲ δὴ τίς ἐστιν ὄρνις; οὐχ ἐρεῖς; 
ΠΕ. ᾿Ἐπικεχοδὼς ἔγωγε φασιανικῦύς. 

61. Ἄπ. ἀποτρ., “2ροϊϊο ανοτ- 
χιιοθ. ΚΨΟΧ ῬΘΥΓΘΥΓΙΓΟΥΊΠῚ , νοϊαῖ, 
τποηθηΐθ Βο., νεβρ. 161. Ἄπολλον 
ἀποτρύπαιε, τοῦ μαντεύματος! ἀθ 
4πὸ τι σον] ἦι ἜΧΟΙ] δυη δι]οηῖ- 
Ρὰβ Β, σομῖουσυὶ ἠπ55:: Κορη. δᾶ 
Οτερ. Ρ. 58. εἰ Τοιρ. ἴπ ϑι1α, 1. 
Ρ- 8. νἱάθ οἴίϊαπι 991., 801. 56... 
ΑΟἢ. 64., 87., 540. εἰς. 8.: τοῦ 
χασμ. ἐπεὶ πρόσωπον ὀρνέου ἐποί- 
ῃησεν ὁ ὑποκριτὴς ἔχοντος τὸ ῥάμ- 
φος χκεχηνὸς, διὰ τοῦτο εἶπε χα- 
σμήματος. Β.: Οπλη885 ῬΕΥβοπδ8 
δαι}τι5 ἔθ] 86 ν᾽ ἀδηΐιν Ἰηρ θη] σὶ- 
οἵα ξα5ε6, ργαθίευ (οπηϊσοτιιμι πιο- 
ΤΟΠι, ΔΟΥ ΠῚ ΡΘΥΞΟΏΔΘ ΠαΡρορδηῦ 
πρόσωπον οὐ κεχηνὸς (πὶ ἐγασϊοδεὴὶ, 
ἀλλὰ συμμεμυκός. ν. Τπιοίαη. ἀ6 
581}. 2, Ρ.. 986. οἱ ἀθ ρϑυβοηὶβ {π68- 
{11 ῬΟΙ]. 4, 138. Ξο 44... Βοϊπαϊη. πὰ 
βουρ δ Αοδὰ. Τηφοτίριϊ. 4, 3833. 
5644. Β. 

69, Β.. 6. οὐδὲ κάλλιόν ἐστι λέγειν 
τι οὕτω δεινὸν. αἰϊψωΐα ἐαπὶ ἐθγγὶ- 
ὑϊί6 τι γιοππίτιαγο φψωμίάοπι αἰθοοί. 
σοπιραγϑέϊνιιβ ΡΥῸ ροβίξϊνο τπϑιγρα- 
ἔπι5, 5 ας Ρά551Π1, ΠΘΩΘ 1Π5Ο]Θη5 
οὕτως δηΐθ σοῃβοηδη, νϑ]ιΐ Ὑ65ρ. 
1159. εἷς διξθπὶ τπθηῖργ. Ῥατίβ. οἷ 
ϑ0}101],., δὶ χοᾶ Βαρϑηὶ οὕτως τί 

δεινόν. μαν. ἀρ. Ιπνεῦπ. οὕτω 'στὶ 
ὃ... ἊΣ νγα]σο, 4ιοα αἀἸσοπάϊηι δγαῖ 
οὕτως ἐστὶ ὃ. τἱάϊοι!Ε ΑἸ ΘΠ θη 515, 
νοῦ 51 ἴρβε ανὶβ ιΐ, δασαραπι 
τα Ο 6 ΠῚ δβοπιίπαίαν. Βτ.: οὖ- 
τος, τί δεινόν; οὐδὲ κ. λέγεις ; φποᾶ 
118 γϑάαϊαϊξ; ὁ δοτιθ, φαΐ σοτιέμτ-- 
βαγὶ59 οατ ποτὶ πιοίϊογα ἰοψμθγῖδ ἢ 
56 ἾΗῚ τα αἴ δη ἀτι εβῖ. 

65. ὄνομα ἔπλασεν ὀρνέου Ὕπο- 
δεδεώς. (4ιαοὶ ἀϊοας ϑωθεἰπιίάμδ. Β6.) 
Δυβικὸν δὲ, ἐπεὶ οἱ Λίβυες [βάρ- 
βαροι καὶ] δειλοί. ἢ ἐπεὶ πολύορ-- 
γνις ἡ Διβύη. 5, γϑοῖϊπ Β6.: 8661-- 
αἴ ΛΔιβ. ὄρνεον. αἱ νιάδαϊῃ ἃν]5 
Ῥεύθρυίηα οὖ νυΐϊσο Ἰρποῖα, ἔδοϊ- 
Ἰϊασαιιθ Ἰαῖραὶ τη ΘΠ ἀΔ ΟΠ. 

66. οὐ δὲν λέγεις: ραγτὶδ, τπότε- 
ἐἰσίδ. ποῖα ἔουπηιϊα. οἵ, 923., Ν 65ρ. 
75., ΝᾺΡ. 644, ..ἔρου --- ποδῶν, 
γορα ἔα, φμαθ νίθ5 ἐπ᾿ οσασίθ5 
πηθὶβ., 4186 ἐθβία)ιιη ΠΥ πΔ86 6556 
ἀνθ ἐἰπιϊάαηι. λέγει δὲ ὡς. ὑπὸ 
τοῦ δέους ἐναφεικὼς, μπὲ δι 5-. 1: 
6.: ἀϊοῖε μοο, 4185] ῬΡΥϑθ {ϊπιούθ 
οδοδνεσϊξ, αὐ Βασομι8 ἤδη, 444.“ 
-- 16. 

68. Ἐπικ’», σιὶ ἐπιδειραν θέΐαπε 
οασανίξ ῬΥΔΘ ΕἸΠΊΟΥ͂Θ., πιὸ ΡΥΙΟΥ͂ 1116. 
- Π6. οἴίαπι μη] Ρτοοιρεῖε: γἱ- 
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ΕΥ̓͂. ἀτὰρ σὺ τί ϑηρίον ποτ᾽ εἶ πρὸς τῶν ϑεῶν; 
70 ΤΡ. ὄρνις ἔγωγε δοῦλος. 
ΕὙ. 

ἀλεκτρυύνος: 

ῈἘ-: 

ἡττήϑης τινὸς 

οὔκ, ἀλλ᾽ ὅτε περ ὃ δεσπότης 
ἔποψ ἐγένετο, τότε γενέσϑαι μ᾽ εὔξατο 
ΕΩ Ἐν. ἃ 3 ’ ’ ΄ 9, κὰν 

ὄρνιν, ἵν᾽ ἀκόλουϑον διάκονον τ΄ ἔχοι. 

ΕΥ̓͂. δεῖται γὰρ ὄρνις καὶ διακόνου τινός; 

γ7ὅ ΤΡ. οὗτός γ᾽, ἅτ᾽, οἶμαι, πρότερον ἄνθρωπός ποτ᾽ ὧν, 

τοτὲ μὲν ἐρᾷ φαγεῖν ἀφύας Φαληρικάς" 
, “" » 9 ΄ "] Α Α Ἃ , 

τρέχω ἐπ ἀφύας ἔγῶ, λαβῶν τὸ τρυβλίον" 

ἔτνους δ᾽ ἐπιϑυμεῖ, δεῖ τε τορύνης καὶ χύτρας" 
τρέχω ἐπὶ τορύνην. 

ΤΗΣ 

Ὧ6 89, φασιανεπὸς εοεὲ ρῥτο- 
ῬΥΠΜΠΙ 8ν]5 ΠΟΠΊΘῚ ( δατι, [ῥῬΠ8- 
βΙθηι5 (Ο]ΟμΙο5. Γ,1ηη,7}, φασια- 
νὸς 641: νυ. Τποιη. Νῖδρ. ρΡ. 885. 
βοαὰ οἔϊδηι φασιανοὶ αἸσππΐαῦ αἀν85 
111846, 4886 ἃ (ο] πῖαρ ἴῃ Οτὐαθοΐδηη 
νϑηθυιηΐ, ν. Βιΐϊοη. Ηἰξὲ. ἂν. Ρ. 
4. ν». 76., ὕδπιαβ δα Αὐϊβίοι. 9, 899.. 
Θ41Π1|6Υ. 84 Ηοτοαΐϊδη. Ρ. 466. Ξ6αι. 
εἴ σοπηπι, δα ΝῸΒΡ. 109.“ 

69. ἴτα αν. ναῖϊσο: ἀλλὰ σύ. ἀτὰρ 
ΠΊδρῖΒ ἰγασίοιτη 6556 π]ΟΠΠΐ Β., 
41|ὸ 58 ΘΡ΄ι15 τ15115 δὲ Ατιβί. παρατρα- 

γῳδῶν. νοϊπὶ Ρδο. 177.,) Αοἢ. 879... 
414., ψεβρ. 692. ἀλλὰ νἱἹάεζυτ Ρτο- 
ἔδοί πὶ 6556 80 Ἰπτθυρτοίε. 5.: δέον 
εἰπεῖν ὄρνεον, πρὸς τὸ τερατικὸν 
τοῦ σώματος ϑη οίον εἶπεν. 

70. ἡἧττ. τινὸς ἀλ.; φυσικὸν 
τοῦτο ἐν ταῖς συμβολαῖς τῶν ἄλε- 
χτρυύνων, τοὺς ἡττηϑέντας ξπε- 

σϑαι ΤῈ νενικηκόσι. --- 8. Ῥοκξί 

ΘΙ πι Ρουβισαμη ΑἰΠΘΏ15 1η5{1{π|-- 
ἴλη δδὲ, πιὸ σιιοΐϑηλ15 Ριστδ σ8]-- 
Ἰουιιπι ΟΠ] Θυθέμσ, ν. ΑΘ δη. Κ᾽. 
Ἡ, 2, 28. Ἰρῖψφιιθ Ἰητούρρ. 1π46 πος 
Θχθιηρί αι Ἰο σοῖς, Β. Η, γ055.: ΝΘ ΟῚ 
δϑοπαϊρσέθη Ρουβοσκυίθσα Β16ῚΣ πιδη, 
τιπὶ 616 ΑἸΠΘΗΘΥ ΣῪ ΒΕΠΑΥΥ ΘΗ κοῖς 
πὶ Καπιρῇ δι ΐζιπηηΐογη, 811}8}-- 
γῖσθ ΗΠδμηθηκεπιρξο: ΔΘΥ Ροβίθρὶθ 
ΗΔ 1655 Πίογιοσ, Πμῖοσ. (9) 16 
Ηδῆπθ, ποοῖ Ρ6] Εθβίοα πε Καμηΐ, 
Καμλθη ἀαχοῖι ἸομΙβοποι ἢ πα 6] δῖιβ 

.ἀφύ -- 

τρόχιλος ὄρνις οὑτοσί. 

Ῥουξίθηῃ ζῖι ἄθη Ουὐὶθοῆθη, 616 τὲ 
ΨοΥΠ6Ρθ6 516 7 με παπηΐέπ, οὗ, Ἵπ- 
ξοσῖς 974.. Ἐᾳα. 497. 5644. 

71. ἀλλ᾽ ὅτε --- ἔχοι. 5 πη] θτ 
Ρ. ἀπίοπίη. [10. Μεΐϑιμ. Ρ. δ2. δα, 
Ψ  Υμουκ. βαύναβ ΑΠΤΗΙ τ ἀοιη- 
πο πὶ ΔΥ]5. Β. 

75. ἅτε, 4μαπάοῳ μέάεπι; ΕΞ 25111:}: 
δα ἐρᾷ εἰ ἐπιϑυμεῖ. 

76. ἀφύας Φαλ. οἵ, Ξοααθηβ 8η- 
ποῖ. 

77. νυῖρο τρέχω ᾽π᾿ ἀφύας, εἰ 
ΔΡΗΔΘΥΘΒῚ δὲ Θροσορθ τιβιιγραῖΐα ἱπ 
ἐδη 10 νευρο; αιιοα ἀμτχιη. ΡΥδ6- 
ἰθύθϑ οαπιι]αῖαθ Ῥτοναβ (τρέχω ἐπ᾿ 

“ὦ νυ.) ἔδοϊπηξ δα 8ρ111- 
ταῖοπὶ Ἰσοομ1}} Ῥίπσθηαδπι: 48 ας 
οϑῖιξα δὐΐαπὶ 79. ,ϑοΥρϑῖ τρέχω ἐπὶ 
τορύνην ῬΥο τρέχω ᾿πὶ τορύνην, 
εἰβὶ μοὺ πιῖητιβ οὔξθη 1}. --- Β.: ἐπὶ 
ἀφ., δὰ αἰετεπάας ἀρπας, χυοὰ 
Θθμῖ5. ῬΊβοῖ ΠῚ ΤΙ ΠΟΥ πὶ ( θ4Γ66]- 

θη: ν. δπιις δα Αὐϊϑίοῖ. Η. Α. 9. 
Ρ. 98. 5644.) ΑἸΠΘἢ5 τῃ Ροτία ΡΠδ- 
Ἰεσὸ ἔγθχζιθηβ δὲ ῬϑιροΥ ΠῚ ΟΒ5Ὸ - 
πἴππι ξαϊξ, ν, Αὐομθβίσϑξ. 80. ἀΐμθη. 
7: }.. 985... Αἄτιδιοῖς ἯΠΣΞ ΑΘ. ἘΠ 
(οἴ. ΑςΒ. 606., ν΄ εξρ. 478. 6ἴο}) 

78. ἔτνους. ἀϑάρης. τορύνη 
δὲ λέγεται τὸ κινητήριον τῆς χύ- 
τρας. 

79. τρόχιλος (μος. δοσθηξι) 
ὄρνις οὐτ ἐπεὶ συνεχῶς προσεῖπε 
Αἴδσύαμι ᾿ϊοσιιηααθ αἸΧ1}) τὸ τῷ ἕ- 
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80 
ἡμῖν κάλεδον. 

ΤΡ, . 

2609 

οἶσϑ᾽ οὖν ὃ δρᾶσον, ὦ τρύχιλε; τὸν δεσπότην 

ἀλλ᾽ ἀρτίως νὴ τὸν Δία 
εὕδει καταφαγὼν μύρτα καὶ σέρφους τινάς. 

ΕὙ. ὅμως ἐπέγειρον αὐτόν. 
ΕὃἙ᾿Ρ, οἶδα μὲν σαφῶς, 

ὅτι ἀχϑέσεται" σφῷν δ᾽ αὐτὸν οὔνεκ᾽ ἐπεγερῶ. 
856 ΠΕ. κακῶς σύ γ᾽ ἀπόλοι᾽, ὥς μ' ἀπέχτεινας δέει! 
ΟΕΥ͂. οἴμοι κακοδαίμων, χὠ κολοιός μ᾽ οἴχεται 

Ὁ Ἁ - ᾿ 

ὑπὸ τοῦ δέους. 

ΠΕ. ὦ δειλότατον σὺ ϑηρίων, ; 
δείσας ἀφῆκας τὸν χολοιόν; 

ΕΥ̓͂ ᾽ ᾿ 

εἶπέ μοι; 
-" 7 

σὺ δὲ τὴν κορώνην οὐκ ἀφῆκας καταπεσών; 
90 ΠΕ.μὰ 4 

ΕΥ̓. 

ΠΕ. 

ΕΥ̓͂. οὐκ ἀρ’ ἀφῆκας, 

2 5, 

οὐκ ἔγωγε. 

χῶ, παρὰ τὸ τρέχω, τροχίλος (τ 9 ό ό- 
χιλος) εἰπών. ἔστι δὲ καὶ ὄρνεον 
τροχίλος (τρόχιλος); καὶ λέγεται 
εἶναι δριμύ. ἀξιοῦσι δέ τινες τὴν 
μέσην ὀξύνειν. 8. 5ΟΥΤΡΒΙ τρόχιλος 
ἃ τρόχος, 5ϊσιξ στρόβιλος 5οΥΡΊ ΤΟΥ 
8. στρύβος, εἴ εοάεπὶ τηοάο Ἰη τα 
542. εχοιιαϊ )ιι55ὶ ὄρχιλος 4} ὄρχις 
γῈ] ὄρχος. φαὶ πιδὶυπὶ τροχίλος, 
Ὁ Π8]οβἴαπὶ 5θαιιιηξι 8) 6 οΕἦν ΟΥΤΙπῚ, 
41.416 δβδὲ ὀργίλος ΑΡ ὀργὴ, 4188 
ταϊμὶ ἀἴνευθα 6556 υἱάδίμυ. ΡῬΥΟρίαα 
δοσθηξιιπι γΟΟΘΡ.}]1 ΡΥ] ΠῚ 11. φρο 
δἰϊποὶ δα Ἰρβατη ἀνθπὶ, 4π86 Πῖα 
αἸοίταγ,, Ρ]ΌγΕ5., ἤθο δ᾽ αδάδπι 8ε- 
ΠΘΥΊΒ, ἰΐα γοσδηΐαγ; 566 γνϑυ βίη 116 
εδὲ πε} ]]Π1[ρὶ τρόχιλον τρωγλοδύ- 
τὴν 5» πιοξαοέίίαπι ἐγορΙοαγέσπι ΤΠ... 
ΒΕΥΠΙ, Ζακιικοτιρ,) οὐἱ ῬΥΟΡΥΪΔΠΙ 
65:56 τπηοηδὲ Β, τὰ 11141|, 
4886 ἰχοόσῃῖ]ο ἢ, 1. ἐχ]ραΐϊταγ, οἴ. 
δπιιῖς δὰ Αὐϊβίοί. Ἡ, Α. 2, 731. 
5Ξ6σα,., Ῥαϑο. 947... ΑΟἢ, 894. 

80. οἶσϑ᾽ ο. ὃ δρ.; οἔ, 54. 
81. ἀρτίως, σιωσις γ, τηοάο, 56- 

οἷ {81 Ῥτδθοϊρίαμὶ ΟΥδηαπη οἱ 
α6 αἰξουϊπιΐηθ γοος. ἄρτε εὐ ἀκ φημ 
ν. ϑ0}0], ΝᾺΡ. 1148, εἰς, Β, 

ποῦ γάρ ἔστιν: 
ἀπέπτετο. 

ὦ ᾽γάϑ᾽; ὡς ἀνδρεῖος εἶ. 

82. σέρφος σκωληκῶδες ξωῦ- 
φιον. ἢ μυρμηκῶδες. (σέρφοι ἴοΥ-- 
Τηϊοα8 αἰδΐδθ. ἤδβυοῆ. 1ρθΊχαθ ΑἹΡ. 
δυῖ ον ταιϑοαθ, Ῥῃοΐ, Ιδ6χ. Ρ. 
975. Β. οΓ. ΘοΠ ΘΙ ΔΕΥῚ 16Χ. οΥ. ἢ, ν.9 
Ἰηῖγα 549., Νεβρ. 841.) --- Νικο- 
φῶν ἐν "φοοδίεης γοναῖς᾿" ἅπερ 
ἐσϑίει ταυτὶ τὰ πόνη ρ᾽ ὁ 9- 
νίϑια, Σέρφους ἴσως; σπώ- 
ληκας, ἀκρίδας, πάρνοπας. 
μῦ ρτα δὲ ὁ τῆς μυρτίνης καρπὸς, 
ὅς ἐστιν οἰκεῖος ὄρνισιν εἰς τὸ 
ἐσθίειν. 85. Ῥασοᾶβ τσ ἀι]6 65 
6556 πιοημξ Αγϊβῖοῖ, ΡΥΟΒ]. 5. 20. 
8..25..}ὕῳ. Β 

84, μὶς ἀϊοιῖς. Ἰηΐγο δοῖὶὲ ΤΥΟΟΙ,-- 
1ὰ5, Ερορεπὶ εχοϊ δ γ115. 

85. Ξ64ᾳ4. πρὸς τὸν ϑεράποντα 
Ἔποπος λέγει εἰσελϑόντα καὶ πεχη- 
νότα. ὑπὸ τοῦ δέους. ἰδὼν γὰρ 
τὸν δοῦλον κεχηνότα ἐφοβήϑη. 8. 

86. μ᾽ οἴχ. μοι οἴχεται. Βγ. οἴ. 
γε6βρ. ὅ0ο. 

90. ξογἕας5θ ΒΟΥ ηαπιπι Θϑῖ, τηθ- 
ΠοτΘ ὨΙΙΏΘΥΟ, ποῦ γὰρ ἔστ» 

91. ὡς ν᾽ ̓εἴ. ὡς πολύ. ἐν εἰς 
ρωνείᾳ δέ. 8. 
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,ὕ 

ΕΠ. ἄνοιγε τὴν ὕλην, ἵν᾽ 

Α4ΡΙΣΤ ΟΦΙΑΝΟΥΣ 

ἐξέλϑω ποτέ. 
ΕΥβ. ὦ Ἡράκλεις, τουτὶ τί ποτ᾽ ἐστὶ ϑηρίον; 

τίς ἡ πτέρωσις: τίς ὃ τρόπος τῆς τριλοφίας; 
95 ΕΠ. τίνες εἰσί μ' οἱ ζητοῦντες; 
ΕὙ. 

εἴξασιν ἐπιτρῖψαί δε. 
ἘΠ. 

οἵ δώδεκα ϑεοὶ 

μῶν μὲ δκώπτετον, 
ς » Α Ω τὴ Ν 3 , 

ορῶντε τὴν πτερῶσιν;: ἡ γὰρ, ὦ ξένοι, 

ἄνϑρωπος. 

ΕἼ]. 

3 - -» 

οὐ σοῦ καταγελῶώμεν. 

ἀλλὰ τοῦ; 
ΠΕ. τὸ ῥάμφος ἡμῖν σου γέλοιον φαίνεται. 

100 ΕΠ. τοιαῦτα μέντοι Σοφοκλέης λυμαίνεται 

92, τὴν ὕλην. δέον εἰπεῖν τὴν 
ϑύραν:" ἀλλ᾽ ἐν ὕλαις διάγουσιν οἱ 
“" ΝΜ - - ν 
ὄρνιϑες. 8. Βἴηηο ἱποποϑίῃυ βοθηᾶ 4. 
ἘΡορΡ5 ρυϊπαιηι 6 ἰοηρίηαο δ8161- 
ἔθ, τοχ ρυοαϊξ, Β. 

94, τριλοφία 65 ἴπρθηβ οὐβέα 
(ὈΟΙ]. 1. 188., Μιβρταν. δα Ἐπτυὶρ. 
ΟΥ. 1499.), τιῈὲ τρικυμίαν αἴχὶὶ Επ- 
τῖρ. Τγοδα. 88. 1Π515}15 οὐ]βῖα 6ρο- 
Ρ15: νἱα, 1.65 1} Ναξωγροδοῖ. 1. Ῥ. 
251. αἀπτιοῖ. Β. ἢ πτέρωσις. νἱὰθ 
διιποῖ. δα 104. 

95. μ᾽ οἱ ξητ. Ῥτο οἱ ζητοῦντές 
με. Ὠγρθυ)δΐοη ππδίγϊσιιτ. ὈΥ: (οὗ 
δωώδ. θεοὶ... ἀρΥιρίιβ δὲ βθύτηο. 
μϑθο Ερορὶ ἀτοῖῦ ΕπδΙρί 5, δααὶ- 
ἔπσα5, αὖ νἀ δίιτ, πάντα σοὶ δοῖεν 
ἀγαϑὼ, νΕ6] 5ἴπι}]6. φαϊα. 564 ἀνϑυ- 
εἰ 56. δ βϑοιηι, ἴα τιΊ 840 ἔρορβ 
πΟ Θχδαπαίαίηγ, ρουρὶς εἴξασιν ἐπι- 
τρῖψαί σε." ὉΠ811 ΔΡΎιρὶὶ ντθο 1π 
5 νΘΥΡ15, 566 υἱάϊοι]θ πιο] ρα 65: 
γα φπεμ. Ἰπαθῖῖ, ἀμοάδοίσι εἰ ἐδ 
γῬεταϊα 556, 4 1811 ΡΟ Θηἃ δἰξθοιτιβ 
515, πίροϊθ ργδθαϊξιβ μοπιο οδρὶϊα 
ἀραρδβ6. νᾶ δηποῖ. δα 104. ἀπο- 
ἀθοὶηλ ἀθοβ αἰχὶῦ δα σὑϑπ διισθὴ- 
ἄδπηι. Β6.: [ρ5ὲ ἀμοάοοῖπι εἰϊἱ νἱάετι-- 
ζω εἰι ἔσαΐι. Β. 1 ΒΙΤΑΡΊΤΟΙΓΘΥ αἰσθ- 
Ῥαηΐαῦ οἱ δώδεκα ϑεοὺὶὺ πιδῆουθϑ 
1111 αἰ], αἴιο5 Αἴμπθπη. ΡΥδθοῖριι 
σοΙδρδηΐ, δὲ φαῖθιι5 ἀγα ἃ ΒΙβιβίγαϊο, 
ἐγγϑημὶ πϑροῖθ. οχαὶ οχϑιγιοΐῖα, ν, 
ἼΤΠμο. 6. δ4. οὐπὶ ᾿πίθσρρ. εὐ Αὐ- 

ὨΔ]4. 46 415 παρέδροις Ρ. 89. 56. 
96. εἴξασιεν ῥΡγΥο εἴκασιν, 4πο- 

σαιπλ αἰγαπιααθ Αἰτσππι αϑῖ. νἱα8 
Μδι. σύ, ρου. ὃ. 231. δῃηποῦ. 

97. ἡγὰρ, ὦ ξένοι, ἄνϑρω- 
σίο ς. ΠΟΪ16 Π16 ἸΧΥ]ΘΘΥΘ ΡΤΟρΡίουθδ, 
4πο βπὶ Αν]5 : σιάπι ΟἰΪπὶ ΠΟΠΊΟ 
ἔπϊ. Ῥω: .. γὰρ τϑάα]δ σϑιιβϑηι 56η- 
το 1188. 116] Προ πᾶάδθ: π0]186 πνῖ- 
ΤΥ. Ὑ. ΒΘΌΠΟΙ. ὝὍΒΕΟ, Ρ. 14, 6δ8- 
ὈιΚ.. Μαυκίδηα, δα Ἐασῖρ. ϑ5ῈρΡΡ]. 
ὃ., 288.. Ζεῦμ, 8α ΨΊρευ, ρΡ. 461. 
5644., 496.“ οεἔθσιπι 18 Π πα. ΠΙΡΥῚ 
- ἦν, σοηΐγτα πηούθηὶ νοὶξ. Αἰτῖοο- 
τὰιπι: «ποὰ ρῥυἹάθπὶ δη]ΠπΊ8 αν ΥΤΙΣ 
Β. οἵ. Ρίπε. 77. ΟΠμοθγόροβοις Β6Κ- 
ΚΟΥῚ, πιοπθηΐα [)1πᾶ,, Ρ. 19879.: 
ἢ ἀντὶ τοῦ ὑπῆρχον, ὡς παρ᾽ ΄άρι- 
στοφάνει ἐν "Ορνισιν" ἦ γὰρ ἐγὼ 
ξένος ((ξένοι,) ἄνϑρωπος. καὶ 
παρὰ Πλάτωνι ἡ χρῆσις εὕρηται. 
Πϑιιά πιᾶ]θ βου ρβΟΥβ Θἐ8 1 ἡ) γὰρ 
ἐγὼ, ξένοι, ἄνθρωπος. ξένοι, τιξ 
ἘΌτΙΡ. ΟΥ̓]. 88. ξένοι, φράσαιτ᾽ 
ἂν εἴο. 

99, Βυΐξέοῃ.. πιοπθηΐθ Β.: [6 δα 
6 ἰα ἄὰρρθ (ΒΡορ 5) ὦ φως ροϊιοθα 
μι φιαγέ. [1 65ὲ ἐέρόγεπιεπε ἀγῳμέ; 
ἴα μοΐπεθ δμρεγίθιεσο ἀδραδ5 τὸν ρθε 
οεἶϊς ἀμ ὕδο ἐτιξόγίφωτ; ἔμτιθ δὲ ἔαμ- 
ἐγ δογιὲ α5562 τποίι5865. --- ΥἹα σι] 6 
ὭΟΠ ἰρϑιπὶ Ἐρορθὴι στἱα θυ αἀϊοπηξ, 
584 6].5 τοβίσιϊμν. πιο Η, 055, 

100.ὡ Σ͵οφ. ἐν γὰρ τῷ Τηρεὶ 
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ἐν ταῖς τραγῳδίαισιν ἐμὲ τὸν Τηρέα. 
ΕΥ. Τηρεὺς γὰρ εἶ σύ; πότερον ὄρνις ἢ ταῶς; 
ΕΠ. ὄρνις ἔγωγε. 
ἘΠΣ 

ΕΠ. ἐξεῤῥύηκε. 
ΕΥ̓. 

δ ΔΗ, - . ’ 
κατα σοὺ ποὺ τὰ πτερᾶ: 

’ ς : ; ’, 

πότερον ὑπὸ νοῦδοῦυ τινος: 

105 ΕΠ. οὔκ, ἀλλὰ τὸν χειμῶνα πάντα τὥρνεα 
πτεροῤῥυεῖ τε, καύϑις ἕτερα φύομεν. 
ἀλλ᾽ εἴπατόν μοι, σφὼ τίν᾽ ἐστόν; 

ΕὙ. 

Σοφοκλῆς ἐποίησεν αὐτὸν ἀπωρ- 
νιϑωμένον καὶ τὴν Πρόκνην. ἐν ᾧ 
ἔσκωψε πολλὰ τὸν Τηρέα. 8. οἵ, 
δηποῖ, 86 9277. Βγ.: 9. ϑορβοοίεπι 
Ῥουβίγιησὶξ, 41 ἴῃ Τοιθοὸ αγδηηδῖθ 
γορθπι 1ἰΠππὶ Ἰηγο ἀϊιχούαὶ 1η ἂν ΘΠ 
ΠΟΙ ΕΥΒΙΠΙ ; Πα ΘΟ 6 πὶ, 410 ἴῃ 
ἱγασοβαΐα, μαρθτίιι οὐμδίμπι ΘΧΠ1- 
Ὀυΐββα νυἱαθίασ Οοχηΐοιιε, “ς. βαροΥ- 
Βα δ᾽]115 ΟΥαπΊα 5 ἔγα σπηθηΐα 58- 
115. τημ]ῖα. --- τοεαῦτα, 51. Β.: 
λυμαίνεσϑααι εϑ5ῖ πιαίδς ἐγαεςίαγο. 
ν. Εγπεβί. δὰ χρη. Μϑη. ϑοου. 1, 
9, 6, Γδῆπερ. δᾶ ΡΏδ]αυ. δρὶβί. Ρ. 
47. Ξ6ᾳᾳ. 

102. μέγιεπι αἴθ5, απὶ ρανοϑ Ἰιιβιι5 
οϑὲ ἴῃ δἰηθὶσυϊαῖθ ποιηΐη5. ὄρνις, 
αἰοα π᾿ σθηθσθ ἀνόπι φικαϊδηιοιετι-- 
{μ6 5 σηϊποαῖ, δὲ βρθοϊαύϊπι σωξ{-- 
ζιασεμπι. ἀαϑοΥς ΒΠΘΙρΙά65: μέχγωπι 
βαϊππασεμδ, τὶ ρανοῦῷ ἘΡΟΡρ5 σϑ- 
βροπάθεὲ: αἱδ5 εφμίάθπι, 568 σϑπο- 
ΤΆ] βρη Π σαίοηθ. [,8 1115 4165, πὶ 
Ογαθοῖβ ὄρνεις, ἄὐθπι ἴῃ σΘΠΘΥΘ οἕ 
ΞΡΘοΙαιηι σαλίωπι 5] σηϊποδί. Ποὺ 
ϑυΐθηι απαϑυῖξ ΕἸι6]ρΡ.., βἰνθ σϑθϑρὶ- 
οἴθηβ δὰ Ἐρορὶβ. βρϑοῖθπὶ δ οὐηβ- 
τη ηξιι, ΤΡ ΡΥΘΘΘΘΥ ΤΠ ΟΥ̓βίαΠΊ, 4118 
ῬδνΟΩΣ 5] π}}}15 ογαῖ: υἱᾶὰθ Βϑοϊκῖο 
Ἰααδίατη Αϑ]απατη Η. Α. 5, 91. 
5ῖνθ αυΐα σα] πδοθοσιπι εἰ ρᾶνο- 
ΠῚ ΞΡ Θοΐβοι]α ΡῈ] 6 δα Ρδη- 
ἴωγ. Ἰᾶθο εχ πἴσο μϑυπι ἀνία 
ΞΘΠΘΥΙΘ 5ϊξ, ρεγοιποίαξυσ, --- 87. 
ΘΥανΊΟΥ δὲ εἰρωνικῶς ἘρορΞ5 τϑ- 
βροπάθε, 86 δύ 6556, ἢΪΏ1] 8}- 
Ρὶπας ; ἰδηξαπιι16 βαξὶβ 6556 μαΐαὶ 
ΘΟΙ͂ΤΘ ΘΟΌΤΥΑΒ ΑἸΠΘΏἾΘη565, αι] ἱρϑὶ 
δᾶθο Ἰρφπουδγα υἱἀθηΐοῦ τὸ παίι- 
ΤΑ]65, τὸ ἀμθἰΐθηξ, ἀραρα αἴχιπι 

’ ΄ 

νῶ; βροτῶ. 

δα! πϑσθιις δὲ 8η Ῥᾶνο. θοδθῃηι 
Ῥουπηθηΐξ, 486 ἔα]κα αἰοῖξ ἀ6 πλι- 
ἴαῦοΠ 8 ῬΘΠΠΘΓΙΙΠῚ, -- 46 ΡΥΟΠΙΙΠ18- 
το γουρὶ ταῶς 8.: ὀξύνεται καὶ 
περισπᾶται. νιὰδ δὲ 46 πος οἱ ἀ6 
γαγϊῖαϊθ ἔπιπὶ ΑἸΠΘΠ15 ῬΑ ΟΠΠΊ 8η- 
ποΐαία θυ 5 8α 965... ΠΡῚ 114 6 1 
ΤΑΙΓΑΡητι5 ἘΠΘΙρίοβ : τίς ποτ᾿ 
ἐστίν; οὐ δήπον ταῶς; 

104. ἐξεῤῥ. παρόσον ἄνϑρωπος 
ἐξελήλυϑε. μὴ ἔχων πτερὰ πλὴν 
τῆς κεφαλῆς ἐπτερωμένης ὄρνιϑος. 
5. Πᾶθο δὲ πτέρωσις 1118, φιαε.94, 
αἸοιασ, Β.: ὑπὸ νόσου. ν. ΑχἹ- 
βίοι. ἢ. Α. 8ὃ, 18. οὲ ἀθ ρᾶνοπθ 6, 
9. 80. Τιποϊαπιιι α͵4]. ἄθου. 4. τὼ 
πτερὰ ἐξεῤῥύηχκε, [ἀεῇαχοτο Ποῖο 
8401186. «τ Θαηγθάθπι γὙϑριι6-- 
γαΐ,} ἢ. 6. ενασιμογωτιῖ. Αὐἱβῖος, τπο-- 
πθὶ ὃ, 16..,, 645 ἰϑητπὶ ἄνθ5, 4πᾶ6 
ἴῃ Ῥαΐγια πηδηθδηΐ, Πίεπιθ πτεροῤ- 
ῥὁυεῖν. ν. Βιιξοῃ, Ηἱδὲ. παῖ, Αν. 1, 
4 Ῥ. 46. 56ᾳιι. 

105. πάντα. τηπευνϊαῦ,, 5θα οο- 
Υϑὴὰ ΠΟΠΙΪΠΙθτ5 ὈΥΡΔΠΪδ, Φαΐριιβ 
4αϊανιβ. Θ) βηιοαϊ νυ] θαυ ρϑυβιια-- 
ΟΘΥ Ρο556. νΐάθ δῃμποίξ. δα 102. δὲ 
104. 

106. ἕτερα; 561]. πτερὰ, χαοᾶ 
Θ γῦρο σπτεροῤῥυεῖ γϑρϑίθπμαμπι, 
τὸ 586Ὲρ8Ὲ δὰ ρΥΉομοηᾶ δὲ νουθα 
1 6 Πρ θη δ βιιπξ ΠΟΠἾ Πα, {86 1 
ΒΆΡΘΥΙΟΥΡΙΙ5. ν 6] σία ΟΥΡΊΠ ΘΠ, ν6] 
408 ΠΟΙ Ομ θη, Ἰαϊθηΐ. ν. ἱμίοσρρ. 
Τποΐδη, 1. Ρ. 87. οἱ ἴρηβ. δᾶ ρὰη- 
ἄδθτη 1. Ρ. 934. βθχψιι. φύειν πτερὰ 
ΡΙαῖο Ῥμαβάγν. ο, 67. αχίσ., «ψιοᾶ 
ς. 79. εχίσ. δα, Ηρίμα, πὸ νοσρὸ 
πτεροφυεῖν. Β. 



ὅϑεν αἵ τριήρεις αἷ καλαί. 

μὰ Ζία" ϑατέρου τρόπου; 

ὀλίγον ξητῶν ἂν ἐξ ἀγροῦ λάβοις. 

τίνος πέρι; 
δ’, » " ἊΣ ΓΝ γε ὦ [γ ΄ 
ὁτι πρῶτα μὲν ἢσθ' ανϑρωπος ὡσπερ νῶ ποτε, 

Γ 3 " , 

χαὶ πάνϑ᾽, ὅσα πὲρ ἄνϑρωπος, ὅσα τ᾽ ὄρνις, φρο- 
γεῖς. 

» 3 53 δ᾽: ᾿ ᾿ ν “αν ἄρα ΘΝ 
ταῦτ οὖν ἵκεται νῶ πρὸς σὲ δεῦρ᾽ ἀφίγμεθα, 

ἐσινοσιίαϑ. 51 γα ἸΘΥ βοπθχ 116 Ῥ]δι- 

Ω72 ΑΡΙΣΟ ΤΟΥ ΦΥΖΕΝΟΣ ΟΣ 

ΕΠ. ποδαπὼ τὸ γένος: 

ΕΎ. 

ΕΠ. μῶν ἡλιαστά; 
ΕὙ. 

100 ἀπηλιαόστα. 
ἜΤ σπείρεται γὰρ τοῦτ᾽ ἐχεῖ 

τὸ σπέρμ᾽:; 
ΕὙ. 

ΕΠ. πράγους δὲ δὴ τοῦ δεομένω δεῦρ᾽ ἤλϑετον ; 
ΕὙ. σοὶ ξυγγενέσϑαι βουλομένω. 
ΕΠ. 

ΕὙ. 

115 κἀργύριον ὠφείλησας ὥσπερ νώ ποτε, 
χοὺκ ἀποδιδοὺς ἔχαιρες ὥσπερ νώ ποτε" 
εἶτ᾽ αὖϑις ὀρνίϑων μεταλλάξ ας φύσιν 
καὶ γῆν ἐπέτου καὶ τὴν ϑάλατταν ἐν κύκλῳ, 

120 

108. ὅϑεν -- καλαί. ἀντὶ τοῦ 
ἐξ ᾿ἀϑηνῶν. μέγα γὰρ ἐφρόνουν 
᾿Δϑηναῖοι ἐπὶ ναυμαχίᾳ. 8. Ῥτδ- 
5Θυ πὶ 1110 ἐθπιρουθ, 40 Ἰηβίβηδπι 
ΟἸαββθθῖλ 1 5101 1181 πιϊβοσγδηξ, τεῦ 
τοποὶ ΥΙΘΙαπᾶ.: ἀπὲ ἀ6 τὰ Β. 
Ἐνοϊνὶ 1μπεοῖς Τμμο. 6, 8. οἱ Π͵Ιοα. 
ϑῖο. 19, 8. 

109. ἡλεαστά. δικασταὶ ἀπὸ τοῦ 
μεγάλου δικαστηρίου τῆς ἡλιαίας. 
οὕτως δὲ ἐχλήϑη διὰ τὸ ἐν ὑπαί- 
ὅρῳ εἶναι καὶ [ἐν] ἡλίῳ βάλλεσϑαι. 
5. -- μὰ Ζία Βαᾶν. «αοαὰ αἰν]ηᾶ- 
νεγαΐ ΒΥ. .), 811 Μ|55. ἀόλα, οὐ μάλα, 
οὐκ ἀλλά. νεῖ. εαἀ. εἰ 8. βοϊσεοθ 
μὴ, αλλά. μὰ ΡΕΘΥ 586 περαῖ, τπιἪ 
ΡιΙαῖ, 596. εἴς. --- ϑατ. τρόπου, 
τηοηθηΐθ Β6., εβδὶ αὐζως {γιρ τι, αἴ 
ΔΡ. ἘΌΤΙΡῚ ἀδθηι Με. 771. 

110. ἀπηλ. τουτέστι μισόδικοι. 
8. π πϑηθὲ, αὖ ἴῃ ἀπηλιώτης. Βε. 

611᾿ σπέρμα, σιαξῖο 5 Ἄπιις. 
ἘΟΧΣΊρΡ. ἢθο. 299. ἀχάριστον ὑμῶν 
σπέρα᾽, ὅσοι δημηγόφους, Ζηλοῦτε 
τιμάς. Με. ἀλίγον ζητῶν, ᾿: νδς 

ὀλίγως, Ῥαμέέμιπι φμαότοπδ {πὶ ἀξ τὸ 

ἀηιι5 ΤΥΪΏ. 8.: ἀμπε τ (Βομὶ πιο- 
ΥΕ5) ἀφρτοέατιξ , Ππιξεσίπε τποτός ππαῖῖ, 
Οιαβθὶ Πευρα ]ηγῖσπα,, δωδεγόνεγθ 
εϑϑγγέπιο, Νεφιθ φμίάφμαπι ἤΐα ντῖα 
χιέσχις δοὲ σιῖσὶ τπόγοδ πιαΐΐ; ΕοΥμηλ 

Ποθὲ 78Π| ΠΊΕ556ΠῚ τηϑίθυθ ΠδΧι- 
Π18Π1. ΠΊ816 ᾿πίθυρρ. νϑύραμι ὁλέ- 
γον γτεϊα]ογαηὶ δα λάβοις. 

112. τοῦ δὴ ΔΑ Ῥατίβ., ΒΥ. Πἰπά. 
ἠλϑέτην. 

118. τὴν ϑάλ. ΠΙΆ]: ΒΥ., ἀεϊεῖο 
ΔΥΓΙοα]ο, κατὰ γῆν ἐπέτου κατά τε 
ϑάλ. ἐν κύκλῳ, Β. δπίδθπι, ρτο- 
βαπῖθ Ρούβοιο δα ΕΌΤΙΡ. Μεἀ. 1. . 
καὶ γῆν ἐπέπτου καὶ ϑαλ.: ἀαεπι 
βϑοιίις δϑὲ Ὁ1π6... Πἶβὶ φαοα ἀβαϊξ 
ἐπεπέτου. 564 ΒΒ Υ]ΟΙ5 Θϑὲ πιβιὶβ 8Υ- 
τοι], πθο οἰ] πηι 8ιιοΐ οὐ 51Π1} 
αὶ αἸαίίαμη αἀἸξοεααῦ ἴῃ πος σΘηΘΥΘ 
ἃ ΠΡ βουρί8. νἱᾶθ Μαῖΐι. δύ. 
σύ. ὃ. 965. Ξε4ιι., πὸβ δὰ ἘᾺΠρΡ. 
Τρϑῖδι Ἵ: 1951. εἴς. 

190. ταῦ τ᾽ οὖν. 1. 6. διὰ ταῦ- 
τα οὖν. ν. δὰ ΝᾺΡ. 819. 8». ϑ0ρΡῇ. 
Α)ας. 1958. σὺ ταῦτ᾽, ᾿Οδυσσεῦ, 
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εἴ τινὰ πόλιν φράσειας ἡμῖν εὔερον, 
ὥσπερ σισύραν, ἐγκατακλιϑῆναι, μαλϑακήν. 

ΕΠ. ἔπειτα μείξω τῶν Κραναῶν ξητεῖς πόλιν; 
ΕΥ̓͂. μείξω μὲν οὐδὲν, προσφορωτέραν δὲ νῷν. 

1926 ΕΠ. ἀριστοχρατεῖσϑαι δῆλος εἶ ξητῶν. 
ἜΥ. ἐγώ; ̓ 

ἥκιστα" καὶ τὸν Σκελλίου βδελύττομαι. 
ΕΠ. 

ΕΥὙ. 

, 2 ΩΣ “ 3. ἢ ἤ »ν25. "» ’ 
ποίαν τιν οὖν ἡδιστ΄ ἂν οἰκοῖτ ἂν πολιν; 
ὕπου τὼ μέγιστα πράγματ᾽ εἴη τοιαδί. 
ἐπὶ τὴν ϑύραν μου πρῷ τις ἐλθὼν τῶν φίλων 

180 λέγοι ταδί" Πρὸς τοῦ Ζιὸς τοὐλυμπίου, 
ὅπως παρέσει μοι καὶ συ καὶ τὰ παιδία 
λουσάμενα πρῴ" μέλλω γὰρ ἑστιᾷν γάμους. 
χαὶ μηδαμῶς ἄλλως ποιήσεις. εἰ δὲ μὴ, 
μή μοι τότε γ᾽ ἔλθῃς, ὅταν ἐγὼ πράττω κακῶς. 

τοῦδ᾽ ὑπερμαχεῖς πέρι; οἵ. Μίαι. 
δΥ. δύ, ὃ. 411, ὃ. 

191. εὖ ερον. οἷον μαλακὴν 
ὥσπερ σισύραν εὐέριον. Πλάτων 
(Ὁ οπρῖοιθ)᾽" καὶ τοσοῦτον εὐε- 
οίας ἀπολέλαυπεν [Ὁ] Ὑπέρ- 
βολος, (85., 8]. ΡΟ]. εἰ 51.) Ὥ στ’ 
αὐχμώτατό ς ἐστι. (ῬΒοσ. ) Κρα- 
τῖνος" γλώσσαν εὐέρων βο- 

τῶν. λέγει δὲ περὶ τῶν προβάτων. 5. 
σοηβίγ οὕ] ΟΠ ΘΙ ἀφίγμ.; εἰ φράσειας 
Ἠ]αρεταγίς ϑομαθίοσ. δὰ Ποηρ. Ρ. 
496. Β. 

122, σισύρα εϑῖ νεπιϊ5 βἰγασαῖα, 
τς ΝῸΡ. 10., 4εβρ. 708. Β. 

128. τῶν Κραν. τῶν ᾿ϑηνῶν, 
διὰ τὸ τραχὺ καὶ λεπτόγεων. ἢ 
ἀπὸ Κραναοῦ βασιλέως. 85. πος 
Ῥτορανῖΐ ΒΥ., Ἰαπάδηβ Μϑυτβ. ἤθρη. 
Αἴ... 1.183, 

125. ἀριστ. ἀντὶ τοῦ ὀλιγαρ- 
χεῖσθαι. --- 8. 
.126.καὶ τὸν Σπελλίου. παρὰ 

τὸ ὄνομα πέπαιχεν, ἐπεὶ ᾿άριστο- 
πράτης Σκελλίου υἱὸς ἦν, ὃν ὁ 
ῥήτωρ 4ημοσϑένης ἔγραφεν. (Π6- 
τη Ο51Π.. σομ ΓΑ Ὑ ΠΘΟοΥΊη. ἵ, 2.}. 1849. 
οα. ἈΘΙ8Ε.) - οὕτως οὖν, φησὶ, 
μισώ τὴν ἀριστοκρατίαν, ὅτι (ὥστε) 
καὶ τὸν “ἡφιστοκράτην, ὅτι κέχλη- 
ται τῷ ὀνόματι τούτῳ. 8. ἴοοο 
ἘπεΙρίάες βιιϑρίοίοποπι αγίβίοοσα- 

ΑΒΙΒΘΤΟΡΗΛΝΕΒ []- 

1186 ἀπιουθῖ, 1 {ΠῚ8 1 5150 10 1 0181 
ΞΆΘΡ6 ᾿ἰβδίο [ρου νθηϊθρϑηξ ΑἰΠ6- 
ὨΪΘΩΒΙΡῚ15 ΥἹΥΙ ΡΥΟΡῚ δ 1ρ56 ξογίβββϑθ 
ΑΥὙἸβίορῃ. ργορίεσεα «τιιοᾶ Ρ]εθῖβ 
᾿πιρθυῖαπι οἱ ἀθιηθσο σου πὶ ἈΥΕΠ- 
οἷα πο τυτος "7 1οἰασιά. 

199. πρῷ, Ὦ»- 6. πρωΐας, 8.115 
ΒΟΥ πρῶ δὲ πρώ. ν. ΒΊ6Υ5. 
δα ΜοοΥ. Ρ- 800. Β. 

1380. τοὐλυμπίου. ποῖπτι 1ο-- 
ν]8β σΟΡπομθη, ΟἸΥπιρίαθ., ϑ0{- 
Οτιδῖ5, Αἰῃθηΐβ, Μεραυῖβ, Ραδέγσγίβ, 
Αἰ Πβαιιθ πὶ ]οοΐδ 6111. νά6 Β, Η6- 
ΟΟΥΟΙ Ι6Χ. πιγίμο], ν. ΟἸγπιρΐπι5, 

1381. ὅπως παρ᾽ ἱπῖε1]. ὅρα 
γε] δέομαι. --- Β. Κι: 1. 6. μὲ δοδ- 
πὲ αρμὰ πιδ. ᾿ς ΘηΪπὶ ζουπλιϊα 
ν6] 51Π|1}} ἂρ. Θύδθοος πΐθραηΐῦ 
111, φαϊ ΔΙ ᾿ην]αΡδηΐ δα οοπ- 
νἱνα 410 βθηβι ΤΑ 11] φαοααθ 
αἸσαΥθ βοϊθθδηΐ ἀοαϊΐθ ἀρὰ γπ6 55 
νοἵο;, Βεὶ σι δίχεδ. Υ. ἀβαι, δὰ 
1,Δδτι. 2, 70. 

182. Ἱστιᾷν γάμους δῦ σιμρεαῖος 
δρμίαϑ ραγαγέ. ῬΥΟΡΥΪΘ γάμος αἱἰοϊ- 
ΤΌΥ ΟΥΠιιι5 Πρ. ΔΎ πὶ αἴ65. ν, Η6- 
ΞΥΟΒ, εἴ ῬΟ]]υχ 8, 38. δ. Β. 

184. παροιμία ἐπὶ μὴ συνεργο- 
μένων τοῖς φίλοις ἐν κινδύνοις. 
παίζει δὲ εἰς τὸ ἐναντίον " ἡ͵ γὰρ 
παροιμία μή μοι τότ᾽ ἔλϑης, ὅταν 
γω πράττω καλώς. 8. 

5 
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185 ΕΠ. νὴ 4ία ταλαιπώρων γε πραγμάτων ἐρᾷς. 
. τί δαὶ σύ; 

ΠΕ. 

ΕΠ. 

ΠΕ. 

τοιούτων ἐρῶ κἀγώ. 
τίνων; 

Ω᾽ -Ὁ ’ ᾿ 

ὅπου ξυναντῶν μοι ταδί τις μέμψεται, 

ὥσπερ ἀδικηϑεὶς, παιδὸς ὡραίου πατήρ᾽ 
Καλῶς γέ μοι τὸν υἱὸν, ὦ Στιλβωνίδη, 

140 
ἘΝ τα τ᾿ [έ 5... ϑῆσνν , ᾿ 
εὐρῶν ἀπιοντ΄ ἅπὸ γυμνασίου λελουμένον 

οὐκ ἔκυσας, οὐ προσεῖπας, οὐ προσηγάγου, 
οὐκ ὠρχιπέδησας, ὧν ἐμοὶ πατρικὸς φίλος. 

ΕΠ. ὦ δειλακρίων σὺ τῶν κακῶν, οἵων ἐρᾷς 
5 ᾿Ὶ ΄ 

ἀτὰρ ἔστι γ᾽, ὁποίαν λέγετον, εὐδαίμων πόλις 

148 
ΒΥ. 

παρὰ τὴν ἐρυϑρὰν ϑάλατταν. 
οἴμοι, μηδαμῶς 

ἡμῖν παρὰ τὴν ϑάλατταν, ἵν ἀνακύψεται 
κλητῆρφ᾽ ἄγουσ᾽ ἕωϑεν ἡ Σαλαμινία! 

185. ταλαιπ. ἐν εἰρωνείᾳ. 8. 
πὶ κακὰ 148. Β, 

139. καλῶς ΡΕΟΥ Ἰτοπίϑτη. Πε- 
τποβίῃ. ῬΠΙΠΡΡ. 8, ((. 1. Ρ. 198, δα. 
Β 6151.) καλώς Ὀλυνϑίων ἐφείσατο. 
Βε. 8.: ὦ Στιλβ. ὦ λαμπρὲ, ὧ 
ἀπὸ βαλανείων κεκαλλωπισμένε. 
(δα]θοιῖνο ργοϊαΐο ξουπια Ραϊτοηγ- 
γ1ο]. Β6.) ἢ Στίλβωνος παῖ. (μοο 
γϑοῖϊι5.) διασύρει δὲ τοῦτον, ὡς 
παῖδα (ἔοτ!. παιδικὰ) ἔχοντα. 

140. λελουμένον. ἴπ σγηιπαᾶ- 
5115) {Ππ1ᾶθ βᾷβρθ 8ΠΊΟΥΙ ἰῃβουν]θ- 
Ῥϑῃΐ, δύδηΐ θϑίηθα ρι]1οα: πἀηὰθ 
γυμνάσιον ἀποΐογτοα ϑι148. οἰΐαπι 46 
δαϊπεοις αἰοΐμππι,. ν. Καθ ἀδ6 Ἰοΐ. 
οἱ Ρδ]η. Ουδθοούιπι ἴῃ ΘΒ] ΔΘ ΡΘΥΙ 
α155. ΤϑυϊοΥτπι ἀθ δ 44. ἔδβοϊο, 
9: ῬΟ7. ΡΝ -ὄ Β. 

141, 9 ῷ. ὁ μὲν τὰς τῆς γαστρὸς 
τρυφὰς ἐβούλετο. ὁ δὲ τὰς αἰσχρὰς 
ἡδονάς. προσηγάγου δὲ ἀντὶ 
τοῦ πρὸς ἑαυτὸν. ἔλαβες. εἰς συνου- 
σίαν. ὥὦρχιπ. ἀντὶ τοῦ τῶν ὄρ- 
χέεῶν ἥψω καὶ κατέσχες αἰσχρώς. 

δειλακρέίων δὲ δειλότατε, κακό- 
δαιμον. (πὸ Ρδο. 198., ΡΙμπὲ. 969. 
51οβ5. θοτν.: δειλάκρα, ἄκρως 
ἀϑλία.) ----ὀ 5. ΠΡΥῚ νἱξίοβα ἰηΐοτ- 
Ῥιμποίϊομθ: ὦ δειλ. σὺ, τῶν κακ. 
ο. ἐρᾷς. αἰοίππι δειλ. τῶν κακῶν, 

πὶ μακαρία τῆς Θεωρίας Ῥαο. 690. 
οἴο. οἵ, Μίϑει. συ. συ. ὃ. 848. 

145. ἐρυϑρὰ ϑάλασσα 46 Τπαϊοο 
Οοθᾶμο, 66 5ῖπιι ῬΡουύβῖοο (ΝΥ 6556], 
δα Πετοῦ. ρΡ. 956, 10.). ἀθ. Ατα- 
Ῥῖοο βἰπα (Ὗ 6556], δὰ ἢὨ]ϊοᾶ. 816. 

Ρ- 93.) αϊοίταιν, ν, Ἀθη. 4155, 
ἀθ πιϑυὶ σπΡΥο,, ἴῃ 55, πηῖβο. (οἔ, 
ΔΙΘΙα8 Ἰπίουρρ. 8, 8.) --- ν. 566, 
ἡμῖν γεαϊιάαὲ 6 νἱῖϑθ σομπῃηιιπῖβ 
τιϑ. ν. Υ 6556]. δα Ηοθσοά. ρ. 649, 
Θής,. ᾿Βαγπ δ Ῥπηδαν: ἘΠ Ὁ. ΠΝ 
ΠΕ ΕΣ 86 511: ΤΕΣ ἢ 46. Ἐ; 
οδἴθσιπι ἸΟΟΑΥῚ νἹαἀδέμ τ Αὐήδῖ.» οἴ 
αἸοῖε, δὰ πιᾶύθ ταΡ σι β᾽ἔϑηι 6556 
οἸἰνταΐεπι Αἰ τιᾶπι, ἴπΠ 418 ἴδηι 
ἔοθα ΡΆΡΠοα Πδηΐ; Π151 ἕουέθ [ἡ- 
ἀογιπι πΟΥΘ5 σοσιίανοσιξ, 40 Ηο- 
γοαοῖο ἀδββουρίοβ ἢ]5 νουθ5 8. 101.: 
μίξις δὲ τούτων τῶν Ἰνδῶν τῶν 
κατέ ἕλε ξα πάντων ἐμφανής ἔστι, 
κατάπερ τῶν προβάτων. 1ἃ φαϊάθπι 
οογίθ βσηποαύθ γο]ϊδ, ὉΠΊΟΥΘΒ 
ἰσξῖος. πϑίδηδοβ. Ὀδυθϑυΐβ αἸΘΉΙΟΥΘ5 
6558. 4||8π| Οτϑθοῖβ. 

147. ἡ Σαλαμ. δύο εἰσὶ νῆες ὑπη- 
ρέτιδες παρὰ τοῖς ᾿᾿Αϑηναίοις, ὴ Πά- 
ραλος καὶ ἡ Σαλαμινία" ὧν ἡ μὲν 
ΖΣαλαμινία τοὺς ἐκχαλουμένους εἷς 
κρίσιν ἢγε εν, ἡ δὲ Πάραλος τὰς ϑεω- 
ρίας ἀπῆγεν. [τουτέστι τὰ εἰς ϑυσίαν 
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Ἑλληνικὴν δὲ πόλιν ἔχεις ἡμῖν φράσαι; 
ΕΠ. τί οὐ τὸν ᾿Ηλεῖον “έπρεον οἰκίξετον 

150 Ἐ ἐλϑθόνο᾽; 
ΕὙ. ὁτιὴ νὴ τοὺς ϑεοὺς, ὃς οὐκ ἰδὼν 

βδελύττομαι τὸν “έπρεον ἀπὸ Μελανϑίου. 
ἘΠῚ. ἀλλ᾿ εἰσὶν ἕτεροι τῆς “οκρίδος Ὀπούντιοι, 

ἵνα χρὴ κατοικεῖν. 
ΕὙ, ἀλλ᾽ ἔγωγ᾽ ᾿Οπούντιος 

οὐκ ἂν γενοίμην ἐπὶ ταλάντῳ χρυσίου. 

πεμπόμενα.Ἷ 8. οἵ, 1191. ἡ Σαλαμι- 
νία Ξἰ παρ] οἰ του ἀ]οί αν, ᾿πὲ6]]. νοο. 
ναῦς. ν. ὈυΚοΥ. 44 Τμιιο. ρΡ. 410, 70. 
οἴϊαπιὶ ῬΆγα]ο (β!ξθγα μι} 6α πιδν]) 
αξοθδηΐαῦ Ιηΐογάμπι δα ΔΡάϊπορη- 
αος5 γβοβ. ν. Ηπάβοῃ. δὰ ΤΠπο. Ρ. 
185, 87. ἀνακύψεται, ἐπιεσρεξ, 
ἢν 6. φοτισρίοίφέμσ. (νΥ̓Βατα ἀνακύς- 
πτεὶν ῬΥΟΡΥΪΒ (6 115 ἀἸοῖταΥ, «αὶ 
σαρυξ ουσιηΐῖ. ν. Ἠεδηηβίεσῃ. δά 
Τιλοῖαη. 1. Ρ. 18. 8Ππάθσθ ροδέδπι 
δα γευοσδίοηθη ΑἹΟΙΒΙ 15, θϑηι- 
46 ἱπηρΥΌΡατΘ, τομαὶ ὙΥ]ΘΙδηα. 
ἰβθοιπάηι 5. δυβιιπιθηΐο ἔα Ρ1186.] 
δαα. Ραϊμηου, 5Ρ1011, Ρ. 751.) κλη- 
τὴρ ἀἸοεβαίιν 15, Ρ6ὺ 461 δοίοῦ 
ἴῃ 718 νοσαρϑὲ (σδϊβδίου). νυ. Ηδγ- 
ῬΟΟΥ, Ρ. 217. δἴχιιθ ἴπᾶθ Ῥῃοΐ. ρΡ, 
126. Β. Βτ.: ἕν᾽ --- ἡ Σ αλαμ. οὰ 
Ραγ ὠπ ὅθαιε ππαξῖγε (ξἕξωϑεν, οἴχιες 
Μογρετπδ, οἴχιος Τάαρδ,) οἵὲ υδγγὰ 
ἀγγίνοσ ἰα ϑαϊαπιϊτιδ ρογέατιξ {γι 
ἀμέδείεν σμαγρέ α᾽ αδϑϊρτιαείοτιο. 

149, δὰ 1". 1. τεβρθχίξ Ῥϑιββῃ, 
ἘΠῚΔΟ. 1. 6. 5. (ἐόντι δὲ ἐπὶ τῆς 
᾿Ηλείας χωρίον ἐστὶν ἐπὶ θάλασσαν 
παϑῆκον, ὃ ὀνομάζεται μὲν Σαμι- 
κὸν, ἐν δεξιᾷ δὲ ὑπὲρ αὐτὸ ἢ τὲ 
Τριφυλία καλουμένη, καὶ πόλις 
ἐστὶν ἐν τῇ Τριφυλίᾳ Πέπρεος εἰς.) 
νυ]. δἰΐαπι 8, δὰ Ασμάγη, 680. εἔ 
Θ14, ν. ἀγορανομία. Κ. 46 Ἰοπηΐηδ 
ΧΡῚ5 ν. οσγιιβ δὰ χρη, Ηδ]]. ΤΟ, 
18., ὈυΚοΥ. δὰ Τηπο. Ρ. 386, 38., 
ἂς εἴτι δὲ ξϑιῖ5 6)5 νΥαββ. 1014. 
Ρ. 388, 20, οσοιραταπέ θαπὶ 4 βη- 
ὨἾ5 ἀπΐθ δοΐδπι ἤδης ξΑΡΆ]Ά πὶ ϑρατ- 
ἴδηϊ δὲ Ηεϊοΐας 1 βοσυίαίθ ἀομῃαῖος 
Ἴππος ἀφαιιχεγαπε:; ΟΡ 48 Πὶ 10}11- 
χίδτι ϑραγίδηος ΕἸ οὶ ἃ 1π]ς5 ΟἸγι- 
Ῥὶοῖβ Ργοβίθαθσαηξ, νἱὰ, Ὠἱοά, 516, 

12,176. ὙΥ1ΕΙΑη 4, σου ]οξ, 1460 οχπ- 
ΠΡ5 ΘΟ, ΒΆΠ], τιῦ ΓΘρυθαπι πιργθηΐ, 
αιοα 101 πιαϊξα Υοσ θυ  υδ ἸΠΟΥ ΠῚ 
ἸΙοοπέΐα. Β, 

150. ὃς οὐκ ἰδών. ἀλλ᾽ ἐξ 
ἀκοῆς μαϑών. [πλεονάξει δὲ τὸ ὅς. 
1 ΟἿ5. ἸΠΟΪ 51 ἱπθρίαμη Ἰϑμα 88 6]- 
᾿διηθηΐαπι, σπορὰ σανα ἃ νϑέουΐ οχ- 
ῬΙοαΐοσα ργοξθοίϊμι 6558 σθῆβθδβ. 
ΒΟΥ θη ἀππὶ παπᾶ ἀπθ016 ὅσ᾽ (ὅσα) 
οὐκ ἰδῶν, φιματιξωπι ἐδ, φωὶ ποπ 
νἱαϊε; ααδηῖΐαπι 15, (πὶ ὨΠ Π1811 
60 γϑηϊξ, Θροπηΐπαυΐ Γρυθαπι ορ- 
Ῥίάππι Ροΐβϑῖ, ἑδπίμπι ἰἃ Θρο ἀΡ0ο- 
ΤΑΪΠΟΥ Ῥτορίθυ Μεϊδηίμίπιπι Ιθρτο- 
δ1π|. ΕΠΥΡ. Ιοῃ. 1199, δα ἀσπὶς 
ἔγχος 8΄. ϑορῇ, Τύδϑῃ. 1149, ὅσον 
γ᾽ ἂν αὐτὸς μή ποτε ψαύων χεροῖν 
εἴο. Ὠϊπά, εἷς οὐκ ἐδών. Ξ66ρε τατ- 
Βανῖρ πορ]θοΐιβ δροβέγσορῃμῃξβ. [π5τι5 
ΨΘΥΡΟΥΠη,. 

161. Πηελάνϑιος ὁ Τραγικὸς κωμ- 
φδεῖται λεπρὸς καὶ κακοπράγμων. 
(ἄλλως.) κωμῳδεῖται γὰρ εἷς μαλα- 
κίαν καὶ ὀψοφαγίαν. Πλάτων δὲ 
αὐτὸν ἐν Σκύϑαις ὡς λάλον σκώ- 
πτει. Καλλίας Πεδήταις" τές 
ἄρα () τοὺς Πελανϑίους τῷ 
γνώσομαι; (β.) Οὺς ἂν μάέ- 
λιστὰ λευκοπρώκτους (λακκο- 
πρώπτου ς) εἰσίδης. --- 8. 

152. ΓΙΟΟΥΪ Οριυμε νἱοΐηΐ ογδπξ 
Βοδοΐογιιπι δὲ Ῥῃοοθηβίμιη, πο- 
ΤΠΘΠΠ6 ἃ ΡΥΠΊΔΥΘ ΠΥΓΡΘ 8 ΟσθρΡ6- 
ταηῖ. ν. ϑῖτβθ. ρ. 688, (9, 4.) Β. 

158. ᾽᾿Οπούντιος. οὗτος ὀκνη- 
ρὸς καὶ μονόφϑαλμος, ἔπαιξεν οὖν, ἡ 
ὅτι οὐκ ἂν γενοίμην τυφλός. 8, οἴ, 
1207. 

158: ἐπὶ Σα 1. γρν,. δὰ δομΩς 
Ξ.ῳ 
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οὗτος δὲ δὴ τίς ἔσϑ᾽ ὁ μετ᾽ ὀρνίϑων βίος; 

οὐκ ἄχαρις ἐς τὴν τριβήν" 
οὗ πρῶτα μὲν δεῖ ξῇν ἄνευ βαλαντίου... 

. πολλήν γ᾽ ἀφεῖλες τοῦ βίου κιβδηλίαν. 

νεμόμεσϑα δ᾽ ἐν κήποις τὰ λευκὰ σήσαμα, 
καὶ μύρτα, καὶ μήκωνα, καὶ σισύμβρια. 

706 

155 
σὺ γὰρ οἶσθ᾽ ἀκριβώς. 

ΕΠ. 

ΕΥ̓ 
ΕΠ. 

1600 
ΕΥ̓͂. ὑμεῖς μὲν ἄρα ξῆτε νυμφίων βίον. 
ΠΕΗ͂. φεῦ φεῦ 

ἘΣ τ 9 » ; 

ἢ μέγ ἐνορῶ βούλευμ᾽ ἐν ὀρνίϑων γένει 
ἃ, το Ν τι Ω ΣῊΝ » , ᾿ 

καὶ ουναμιν, ἢ γένοιτ ἂν, εἰ πίϑοισθε μοι. 

165 ΕΠ. τί σοι πιϑωμεϑ᾽; 
ΠΕ. δὃ τι πίϑησϑε; πρῶτα μὲν 

μὴ περιπέτεοῦ- σανταχῇ κεχηνότες, 
ὡς τοῦτ᾽ ἄτιμον τοὔργον ἐστίν. αὐτίκα 
ἐκεῖ παρ ἡμῖν τοὺς πετομένους ἢν ἔρῃ, 
Τίς οὗτος ὄρνις; ὁ Τελέας ἐρεῖ ταδί" 

ἐϊοτθ. τὸ ἀοΙρθῦοπι ξαϊδηιέιπι αἰγὶ. 
νἱα. Μαδίη. συ. βὺύ. ὃ. 585, β. 

1565 Ἐπ τὴν τριβήν. ἀπὸ με- 
ταφορᾶς τῶν εὐάφων ἱματίων, τῶν 
ὑπουργούντων εἰς τρίψιν καὶ φό- 
ρὲσιν (φόφησιν) πολλοῦ χρόνου. 5. 

57, ὃ. ἄνευ βαλ. ἀντὶ τοῦ 
ἄνευ ἀργυρίου καὶ δαπάνης. κι- 
βδηλίαν. τὸν ἐκ τοῦ ἀργύρου 
ῥύπον, μοχϑηρίαν καὶ ζηλοτυπίαν. 
-- 5. Βι: δϑὺ ααμέἐογαΐίο τιμητογιπι, 
Βῖπο 7α]αοία γ ηαμαμίοπεια, αἰ 
κίβδηλον κακὸν ΕπΥρ. ΗῚΡΡ. 580. --- 

159. σήσαμα, 5φδαπιώη οτίοσι- 
ἐαΐε Τλπῃ.., Ρ]απΐα, χ86 5Π|Π4ὰ5 
ἕδοῖς ἔγαοῖι οἰθοβο. οἵ. ὑ85ρ. 647. 

160. σεσ. πιοπέμα ἀϊγοδέα Τάμιι., 
αἷς γαμΐθ Πῆἤϊιξθ, τὰ θοῖ μα 6 Βου- 
ἔθηϑὶ ϑ11}1}15. 566] ἸΔΙΟΥτι5 ἴο] 115 
αἴχιθ οἀογαί!5, οἵ, Β]]ΘΎ θ  οἶἢ ΕἸοΥα 
ΟἸα55. Ρ. 151. 8.: σεσ., φύλλα, οἷς 
ἐστεφανοῦντο οἱ νυμφίοι. 

161. νυμφίων βίον. χυΐα 1118 
ὉΠΊη]8 5ΡΟμ 518 ἀα᾽ϑηΐιν, βῖνθ δά 
ΠΟΥ̓́ΟΣ 85, 5ῖνθ 1. 6Θ611}115 8... οἔ, 
Ῥδο. 890., Ονα. Εδβὲ. 4, 869. ομμν-- 
ψμθ δα αοιπίπαθ (  ΘΗΘΥ1) ααές 
γαῖα δἰδυπεύχια σντίο. 

162. φεῦ φ εὖ. ἔστι μὲν “σχετλια- 
στικὸν, νῦν δὲ ϑαυμαστικχόν. ϑ. 

165. ργϑθῖθυ γιϑοθϑϑιἑαίθπι ΠΡΥΣ 
πιϑώμεσϑ᾽, ἀποα οογγοχὶς Ώδυνοβ. 
ΜῖΞς. οΥἹῦ. Ῥ. 917. τάθηι, δα σε ρα]δαΐθ 
Βγ.. πίϑησϑε ρΥο πίϑοισϑε, οἴιπε 
δηϊθοσθ άθὴβ ἸΠΓΘΥΥΟσ ΘΕῸ ΡῬοβεπὶοὶ 
σου" ΟΣ ν τισι. τὰ πηοπαὶϊξ Β, 

166. ἃ Ῥαγὶβ. πανταχοῦ, Βτ. παν- 
ταχοῖ. 8. μὴ πέεριπ. ἀντὶ τοῦ ἕνα 
τύπον ἔχετε. 

167. αὐτίκα. οἷον εὐϑέως. 
(δχοπιρίϊ σταΐία.) --- 8. 

168. ἐκεῖ, ἔχι ἐοτ Τα, 6] Ζελεπῖς. 
8.: τοὺς πετ. ἀντὶ τοῦ περὶ τῶν 
πετομένων. ἔστι δὲ Ὁμηρικὸν τὸ 
σχῆμα" εἰρόμεναι παῖδάς τε 
κασιγνήτους τε. (ν. ΑΡγδ50ῃ. 
Ὠλας. Τῆιϊιο. Ὁ. δ20. βθαα. Β.) -- 
γϑοῖθ Β6. τοὺς πετομένους Πραχαῖα 
δΔοοΙρΙς ρύὸ Πουπὶηθης ᾿ποοηβίϑη-- 
ἘΠΡτ15 ναυὶϊβ δὲ πιπα Ὀ1 1015, “8165 
γν] θην 6556 ΑΥ6ξ. 

169. υἱάϊοιὶο ὄρνιν νοοσαῖ τὸν 
πετόμενον Ἔρπγαῖς αἰοέθατα. οϑίο- 
σταμι [815 ἴα ἴρ56 ΤδΙθαβ. 8.: οὗ- 
τος διαβάλλεται ὡς μετάβλητος 
τοὺς τρόπους. (ἄλλως.) πρὸς γὰρ 
τῇ κιναιδίᾳ, καὶ δειλίᾳ, καὶ ὄψφο- 
φαγίῳ; καὶ νοσφισμῷ, καὶ πονη- 
ρέᾳ ὀνειδίζουσι τὸν Τελέαν. --α 
Πλάτων Σύρφακι ἐπὶ τοῦ Τελέου 
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10 άνθϑρωπος ὕρνις, ἀστάϑμητος, πετόμενος, 
ἀτέκμαρτος, οὐδὲν οὐδέποτ᾽ ἐν ταὐτῷ μένων. 

ἘΠ. νὴ τὸν Διόνυσον, εὖ γε μωμᾷ ταυταγί. 
τί ὧν οὖν ποιοῖμεν; 

ΠΕ. οἰκίδατε μίαν πόλιν. 
ΕΠ. ποίαν δ᾽ ὧν οἰκίσαιμεν ὄρνιϑες πόλιν; 

175 ΠΕ. ἄληϑες, ὦ σκαιότατον εἰρηκὼς ἔπος; 

-.-»-“““-...- “-π-ἶἶππ“π-ἰ- τες." 

βλέψον κάτω. 
ΕΠ. 

ΠΕ. 

ΕΠ. βλέπω. 
ΠΕ. 
ΕΠ. 

καὶ δὴ βλέπω. 
βλέπε νῦν ἄνο. 

περίαγε τὸν τράχηλον. 
ψῇὴ) Ζία 

ἀπολαύσομαί τι δ᾽, εἰ διασεραφήσομαι. 
ΠΕ. εἴἶδές τι; 

ΕΠ. 
Ἁ ’ νὴ Ν 2 ’ 

τὰς νεφέλας γε καὶ τὸν οὐρανον. 

180 ΠΕ. οὐχ οὗτος οὖν δήπου ᾽στὶν ὀονίϑων πόλος; 

ΕΠ. πόλος; τίνα τρόπον; 
ΠΕ. 

“ῇ 5") , 

ὠσπερ ξίποι τις τοπος" 
Ο’ Ἁ " “Ὁ ᾿Ὶ ’ 

ὅτι δὲ πολεῖται τοῦτο καὶ διέρχεται 
ἅπαντα, διὰ τοῦτό γε καλεῖται νῦν πόλος. 

νοεῖ μὲν ἕτερ᾽, ἕτερα δὲ τῇ 
γλώττῃ λέγει. --- οἵ, δπποῖ, δὰ 
11.., τηῖτα 962., Ρδο. 951. 

170. ΒΥ. οἵ Ἰηνθγηῃ. : ἄνθρωπος 
ἀστάϑμητος, ὄονις πετόμενος, 4πᾶ 
δουϊρίασα πῖῃ1 Ἰαησιϊι5 Ππρὶ 
Ροΐδβί, αὖ νθύθαυ, π6 1|δππ ΤΟ ΠΊΘΥΘ 
Θχοιαι ᾿πιβϑϑυϊ [Γ8ἰτ|5, πο 1ηβρθοῖο 

Ἄοοἀῖοε Βαν. ἕασοῖθ ΠΤ ]θας: ἄνϑρω- 
πος ὄρνις, ἢ, 6. ὀρνίϑειος, εἴτι 
Μοπδολυοσεῖ, ααθηλδαχηοάπιι βα- 
τραχοχύκνους Αἰκῖῦ, τ] ξ6]1οΥ, Αὐ- 
εἴορῃ. Βδῃ. 907, πετόμενος ΡΕΥ 58 
ἀϊοίατη δεῖ; τὖὸὋἍ δδιτοὺς πετομένους 
168. -- ἀστάϑμητος, ἄνισος, 
ἄστατος. 61]. ΥἹοῖοτ, 

171. ἀτέκμαρτος. οἷον, ση- 
μεῖον διὰ πτήσεως οὐκ ἐμφαίνων. 
(Εαήρ. Βε]. 662. ὁ ϑεὸς ὡς ἔφυ τι 
ποικίλον Καὶ δυστέκμαοτον! ϑορῇ. 
Οδα, Β. 108. ποῦ τόδ᾽ εὐρεϑήσεται 
Ἴἤχνος παλαιᾶς δυστέκμαρτον αἰτίας ; 
αὶ 85.: δυστ. δυσκατέργασξον, 
δυσεύρετον, δυσκατάληπτον. ὙΥ16- 

1856. : Εἶπ τναοῖξἸίολεες Ἐμαυδκίθυ- 
]ο565 7)ι5.) μὼ μιᾷ δὲ ψέγεις. (νετ- 
θυπι Ηοπιουίοσιτῃ [1]. 8, 412. Β.) 8, 

175. ἄληϑες, αἰτι᾽ 3 ἑξατιε νϑγο 
ἐπίῤῥημα ὃϑαυμαστικὸν νοσαὶ 8. δᾶ 
ΡΙμα, 1923.: 564 ἔδεσε βευύνιξϊ Ἰγοῃΐδθ, 
οἵ. ἤδη. 793., ΡΙυς, 123. εἴο. 

178. τί δ᾽ ΒἈᾶν., φαοα ξοτίπιι5 
νυσαῖο τί γ΄. Β.: δεαστρέφ ε- 
σϑᾶααι οβὶ ἀἰβτουσιαθυθ 5101 ΟσΟΠ]058, 
ΟΟΙ] απ ---- : ἀη646 διάσεροφος ΤΠοτα, 
Μαρ. Ρ. 5970. ἀπολαύσομαι ἴτο- 
Ὠΐσθ ΟΙἸΟΙΓΌΥ, 

180. πόλος, πόλις, πολεῖσϑαι. 
δἰ Πξοσγαίῖο, ασϑθοὶβ Π ΟῚ 1 ἔγΘα 165. 
(ϑἰ πα τον Ὑγ 16] ἀ. πβαγρανς νουρᾶ 
Βεύπι, ϑεααὲ οἵ ϑεαάξ, ὅοββ. ϑξαΐξ, 
διεάξιο, ϑεαάι) νὶᾷθβ Ἀδῖβκ, Μ|5ς, 
ρς5. 6. Ρ. 118., αίοϊ. δὰ Ηεσγο- 
(οἵ. Ῥ- 879., 21. Β, 

182. πολ. ὑφετυμολογεῖν βού- 
λεται τὴν πόλιν. 8. 

183, τηϑῖϊπι 5 ] ἹἸοΥΘ ὩΌΠΊΘΥΟ 
διὰ τουτί γε. 



ΑΡΙΣ,ΘΥΦΘΟ ΑὙΝ ΘΟ Σ 

ἣν δ᾽ οἰκίδητε τοῦτο καὶ φράξηϑ᾽ ἅπαξ, 
ἐκ τοῦ πόλου τούτου κεκλήσεται πόλις" 
κὲ 2 Ω 9 τ ἢ [᾿ Ἀ Ω ’ 

ὥστ᾽ ἀἄρξετ᾽ ἀνθοώπων μὲν ὥσπερ παρονόπῶων, 
τοὺς δ᾽ αὖ ϑεοὺς ἀπολεῖτε λιμῷ Μηλίῳ. 
πῶς; 

ἐν μέσῳ δήπουθεν ἀήρ ἐότι γῆς" 
εἶ ὥσπερ ἡμεῖς, ἣν ἱέναι βουλώμεθα 

190 Πυϑῶδε, Βοιωτοὺς δίοδον αἰτούμεθα, 
οὕτως, ὅταν ϑύσωσιν ἄνϑρωποι ϑεοῖς; 
ἣν μὴ φόρον φέρωσιν ὑμῖν οἵ ϑεοὶ. 
διὰ τῆς πόλεως τῆς ἀλλοτρίας καὶ τοῦ χάους 
τῶν μηρίων τὴν κνίσσαν οὐ διαφρήσετε. 

195 Ε Π.ἰοὺ ἰοὺ, 

μὰ γῆν, μὰ παγίδας, 

186, ὥσπερ παρν. εὐχείρωτοι 
γὰρ οἱ πάρνοπες. ἔστι δὲ εἶδος 
ἀκρίδων. οἱ δὲ κωνώπων. 8. 56- 
Ὡὰ5 ἸοοιιξίαΥ μη}, ὙἹΠθι15. ΠΟΧΙη1. 
ν. Ῥιθύβξομ, δά ΜΟΘΥ. Ρ. 816. Β. οἔ. 
δ62., γε5ρ. 1268. 

187. λιμῷ Μηλίῳ. ἀντὶ τοῦ 
μεγίστῳ. (Σ ἀρ. Βοπιᾶηοβ βαπιθβ 
δϑαρισιέῖτα ἸῺ Ῥτον ΘΥΡ τα ΔΌΣ, 87.) 
Πηῆλος δέ ἐστι πόλις Θεσσαλίας, 
(πιο ᾿πδι118 ΠΔΥῚ5 Αδρββϑεὶ, οχ ϑρο- 

ΥΔαΙΡ5. 810 ἰδηθη οἰΐαπι ϑ11685 
οἱ Ἐγδβηητ5 ἴῃ ῬΥΟΥΘΥΡΙΪ5, ἀαθπὶ 
ΘΥΤΟΥ ΘΙ 184π| ῬΑ ΠΊΘΥ ας οαβί ραν. ) 
καὶ οἱ ῆήλιοι πολιορκούμενοι ὑπὸ 
᾿ϑηναίων λιμῷ ἐπείσϑησαν (τβοῖθ 
Ῥοθν. ἐπιέσϑησαν) καὶ παραδεδώ- 
μασιν ξαυτοὺς, ὡς Θουκυδίδης ἐν 
τῇ πέμπτῃ. (ἀρ. τἰῖ. δνεηὶϊξ ποο, 
τηοπθηΐα Β,, ΟἸγπιρ, 90. 4., Ρίεη- 
απ δηΐο δοίαβ ἄνθβ. νυ. 455. 
εἰ ΠΌΚοΥ. δᾶ ΤΠ, Ρ. 875., ὙΥ65- 
861. .54 Τ)106. 516. 1: 39: 596.) 5. 

190. Βοροῖϊα 1πἴϑῦ Αἰ οαπὶ οἱ 
ΠοΙΡμ 5 (Ρμοοϊβπια16) πηθαϊα 1π- 
του]δοαθαῖ, ϑέγαρ. Ρ. 649. οὲ 6ά6, 
ΑἸπι. δὶ 1ριιασ ΑἸΠθηπ, ΠΘΙρῃος5 
(Πυϑῶδε εδῖ εἰς “Ζελφούς: ν. ΥΥ 685- 
56]. δὰ ΠΙοά, 5816. 1. ΒΈΞΘΟ9.. ὁ 
νοϊθθαπὶ, ἐθῃιρουθ οουὶθ ἜΠΟΝΝ ΕἸ 
ΒοΟΘΟΙΙ5 (ψαὶ εγδΐ ποβῖθβ ΑἸΠο- 
ὨΘη δῖα πι, 86.) ἰχαχϑίϊιιβ νθηΐα δσαὶ 
Ῥοίθῃηδα. Β 

μὰ νεφέλας, μὰ δίκτυα, 

191. τὰ ϑιιϊ4. ν. ὡς Πυϑῶδε, 
σα]σο ἄνθρωποι. 

193. χάους αντὶ τοῦ ἀέρος νῦν, 
ὡς Ἴβυκος" ποτᾶται δ᾽ ἐν ἀλ- 
λοτρίῳ χάει. 8. Ἰάδπι νϑύϑιιβ 
Ἰεσίτιν ἱπῖνα 1135., ὍῸῚ νἱᾶ. 81.- 
ῃοῦ. 

194, δέεαφρ. Εἰγπιοϊορσιιβ Ρ. 971., 
φαθπι ΒΥ. Ἰαπᾶανιῦ: διαφρῶ σὴ: 
μαίνει τὸ διακομίξω ; καὶ εἰσιέναι 
καὶ ἀφιέναι (ἀπιέναι). ποιῶ. εἴρη- 
ται παρὰ τὸ ὡ, ὃ “σημαίνει τὸ 
ἀφίημι Α ὅπερ καὶ ἀφῶ λέγεται καὶ 
προῶ" εἶτα κατὰ συγκοπὴν πρῶ, 
φρῶ, καὶ κατὰ δευτέραν σύνϑεσιν 
διαφρῶ καὶ εἰσφρῶ. ᾿Δριστοφά- 
νης τῶν μη ρέων τὴν Ἐν, οὐ 
δεαφο. γέγονε δὲ ἡ τροπὴ τῆς 
προ, ὡς ἐν τῷ προοίμιον φροί- 
μιον. πρύουρος φρουρός. (βδα θπι 
Ζομδαῦ. 1. Ρ. 641. Β.),, εἰσφρήσο- 
μὲν ΟΟΟΌΤΤΙΣ Υ65Ρ. 860... Β΄. τη. 
μνῖσαν. νἱάθ δῃποῖ. δα Ῥϑ8ο, 989. 

196. νεφέλας. νεφέλη οὐ μό- 
νον ἡ καπνώδης τῆς γῆς ἀναϑυ- 
αἰασις ; ἀλλὰ καὶ εἶδος δικτύου 
ϑηρευτικοῦ. (Ἰπἴγα 5608. Β6.: πεῦτι- 
ἴα5. Υϑὶϊβ δϑῦ ἔθη 55: Π}1 σθη5. ΜΒ. 

α44. Ρο]ιχ 10, 171. 1ᾶθπὶ 5. 27. 
δίκτυα 6556 πιοπδῦ νϑμδίοσαπι στο-- 
τἴ8 ἴῃ οδμιρὶς Ῥοξῖϊα, Β.) οὕτω δὲ 
τὰ προστυχόντα ὥμννον, μὰ κρή- 
νας, μὰ γῆν, μὰ ποταμούς. 5. 
Ιοοὶ οϑιιϑ ρΡοδία ἅνθῃὴὶ ΡΘΧ τϑιϊα 

, 
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μὴ ᾽γῶ νόημα κομψότερον ἤκουσά πω" 
ὥστ᾽ ἂν κατοικίξοιμι μετὰ σοῦ τὴν πόλιν, 
εἰ ξυνδοκοίη τοῖσιν ἄλλοις ὀρνέοις. 

σ00 ΠΕ.τίς ἂν οὖν τὸ πρᾶγμ᾽ αὐτοῖς διηγήσαιτο; 
ΕΠ. σύ. 

ἐγὼ γὰρ αὐτοὺς βαρβάρους ὄντας πρὸ τοῦ 
ἐδίδαξα τὴν φωνὴν. ξυνὼν πολὺν χρύνον. 

ΠΕ. 

ἘΠ. 

πῶς δῆτ᾽ ἂν αὐτοὺς ξυγκαλέσειας ; 
ῥαδίως. 

δευρὶ γὰρ ἐμβὰς αὐτίκα μάλ᾽ ἐς τὴν λόχμην, 
205 

», 2 2 , Α . κ᾿ 2 

ἔπειτ ἀνεγείρας τὴν ἐμὴν ἀηδόνα, 
χαλοῦμεν αὐτούς᾽ οἵ δὲ νῷν τοῦ φϑέγματος 
Ψ κ, 2 , “ [. 

ἐὰν περ ἐπακχούσωσι, ϑεύσονται δρόμῳ. 
ΠΕ. ὦ φίλτατ᾽ ὀρνίϑων σὺ, μή νυν ἕσταϑι, 

ἀλλ᾽, ἀντιβολῶ σέ γ᾽, ὡς τάχιστ᾽ ἐς τὴν λόχμην 
210 

ἸπγαΥ8 ἔδοῖξ, τὰ ΒαΡΥας ἴῃ ΕἸ γῈ- 
ΗΠ α155. ἀα ΒΑΡτῖο Ρ. ὃ. ὄμνυ- 
μέ σοι (καὶ) φύλλα πάντα καὶ πη- 
γάς. ἘΌΧΤΙΡ. ΟΥ̓Ο]. 251. μά 3. ἱερὰ 
κυματ᾽, ἰχϑύων τε πᾶν γένος. Β. 

197. μὴ ᾽γὼ εἴς. 6ἸΠρ515 νϑυθὶ 
ἐξεπλάγην να] ου͵υδάδηι ἐπ} 1115, 
ΨΘΥΘΟΙ͂ πὸ πσιψατα οαἰίίατμ5 δοττ-- 
γποτιέώτπ αμάϊυογῖπι. ἀΘ ἀ5ιι 1π61- 
Οδν πὰ Πδο ἔουπι]α νἱα, ΝΙδιἢ, 
δγ. δύ. ὃ. 520. δηποῖ. 5. 

200. διηγεῖσθαι οϑῖ ἐχροτιθῦδ, ἨΔΥ- 
ΤΑΥ͂Θ (νοχέγαρετι, τὖὖὸἍ Χρη, Μ6πι, 
Ἐν νυ δ 29: Ρ]αΐ, 46 βεζαὰ Ὡ1Π|. 
υἱπᾶ, ΞΡ. 86. Β. 

901. βαρβ. ἀντὶ τοῦ ἀφώνους, 
ἢ ἀνηκόους ἀνθρώπων καὶ μὴ τ 
δότας αὐτῶν τὴν φωνήν. -- 
Ἠετοά. 9, 57. ἕως δὲ ἀπαρβάριξε, 
ἐδόκεέ σφι ὄρνιϑος τρόπον φϑέγ- 
γεσθαι. 6. Βαγρδτγουιπι Ἰΐηριια 
Οταθοῖβ νἱάθρδίασ ε᾽π}}}15 ἀν]ιηὶ 
505. οἵ. 8ημοῖ, δα Πβη, 93. Β. 

909. πῶς -- ξυγκαλ.; Ἰοοατο 
ῬΥΟΡΥΙΘ πο ορίδηϊίς ΑΙ ιϊά, 568 
παδογθηῖῖ5, «πουηοάο ἤρθυὶ ροξβίξ 
14, ᾳιοα ουρίξ. δευτηδηΐσθ α1ο85 
“,6 τπδολέθδέ ἄἀτε 516 αἴδο τρολῖ Ζιι-- 
δαπιπιθηθογμζετι 2 οἵ, Ῥαο. 68,, ΜοΙΚ, 
δα Ἐυτρ. ,ΠΙΡΡΟΙ. 409. 

204. αὖτ, μάλα δεῖ 1, ᾳ. εὐθὺς, 

ἔσβαινε, κἀνέγειρε τὴν ἀηδόνα. 

φοτιέίτιμο., Ὲ ΔΡ. Τλλοΐδῃ. 48 Ηϊϑέ. 
ΘΟΙΞΟΥ. ο. 16. ἔπειτα οοραϊδῖ 
οὐδ θη (ν. ΜΙ ϑομορ. δα Ηεδβῖοα. 
Ορ. εἰ Ὠ. 174.), υἱ Γιαἴξ. ραγίξ, 
ἔσιά6 εἴ αείπιάφ. ν. Ὀγδῖ, δα [ἡν. 
5), 20, 7. 8. λόχγμῃ δασὺς τό- 
πος. -- 

205. ἀηδόνα. τὴν Πρόκνην γα- 
μετὴν οὖσαν, ἥτις εἰς ἀηδόνα με- 
τεβλήϑη. 85. -- Νοη 5011 Αὐϊβίο- 
Ρμδπὶ Ργύόοπθ ᾿πβοϊηῖα οβϑῦ ; ΑΡρο]- 
Ἰοδογαβ., του βο] ορῖσδθ μἰϑε, βουῖ- 
ῬίοΥ ορ ΐπηαβ 8, 14, 8.: καὶ Πρό- 
ἈΡΉ μὲν γίνεται ᾿ἀηδαὶν, Φιλομήλα 
δὲ χελιδών. 5ἴσαιθ ἃ ρ]θυῖβαιιθ τηγ- 
Εἰ σα λίβες ἰγδαϊζιιπι οδὲ, {π|05 1δ- 
ααὶ ΗΥσίηΙ Ἰηίοθυρσθβ δα ἔβρ. 45. 
1. οἷν Ἵ. Η. ψοες. δᾶ νγρ. ἘΠ]. 
6, 79. Β.: τὴν ἐμὴν, γαθάτπ τχο- 
χόπι. ΞΆΘΡ6 γυνὴ οὐ ξαγ: ν. Ἐὰ- 
Ῥγεῖιῖ. αἀ Ιηϑογὶριξ, νοῖέ, Ρ. 56. 564. 

906. καλ. αὐτούς. ἐν σχήματι 
εἴρηκεν ἀπὸ ἑνικοῦ εἰς πληϑυντι- 
κόν. --- 8. σοπὰβ δοοϊατῃϊαθ, 46 
4ο νἱά. Μδι. δου. δυ. ὅ. 562, - 
307, ϑεύσ. Ἐφχὰα. 482. ϑεύσει 

γὰρ ἄξας. Βε. 
9οὅ. ἴτὰ Πϊπᾶ, νυῖρο μὴ νῦν. -- 

οἵ, 1291. 
209. αν. σ᾽ ἐγ᾽, ὡς, νυ]ρο σ᾽, 

ΗΕ) 
αγ » ὡς. 
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ΕΠ. ἄγε, σύννομέ μοι, παῦσαι μὲν ὕπνου, 

ΔΜΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

χῦσον δὲ νόμους ἱερῶν ὕμνων, 
τ" κ , Ψ' - 

οὺὗς διὰ ϑείου στόματος ϑρηνεῖς, 
Ν᾿ 2 Ἁ ᾿ Ἄ [4 "Ἤ 

τὸν ἐμὸν καὶ δὸν πολύδακρυν Ἴτυν 

οίδ 

γένυος ξουϑῆς ! 

καϑαρὰ χώρει διὰ φυλλοκόμου 

ἐλελιζομένη διεροῖς μέλεσιν 

ἃ. α. 

σωίλακος ἠχὼ πρὸς “Ἰιὸς ἕδρας, 

ἵν᾽ ὁ χρυσοκύμας Φοῖβος ἀκούων, 

211. σύννομέ μοι. οοπ͵)μς 
πιθα, αἰ ἈΘΒΟῆΎ]. Ῥουβ. 706., 50ρ1}.. 
Ορᾶ, οἱ. 805., φιδ6 Ἰαπάδνιὶ ΒΕ, 
οὔδρνιϑα σύννομον αἰχὶὶ Απΐοη. 
11}. Ρ. 44. ἀθ ρίβοιριις Ἰάθῃι νου. 
δαμρεῖ Αο]δη, Η. Α. 1, 4., ἀ6 
δρίριυβ 1, 10.“ Β. 8.3} σύνν. [ὑ0- 
ὡς μετέχουσα τοῦ αὐτοῦ βίου καὶ 
τῆς αὐτῆς νομῆς εἴο. 

919. χῦσον. Μ5. γαεῖο. ὕυρ. οἱ 
ϑιϊάαθ (ν. λῦσον): λῦσον, οαπὶ 
ταπῖθη ἰθοϊϊοηϊ να] σαΐδηι ργαθῖδθτο. 
πϑῖη χύειν νεὶ χέειν νύμους δοάδπι 
βθηῆβιι ἀϊοθίαῦ, «πὸ δρ. [μαἴ. γιμσι- 
ογα οαγπιθτι, {απείογθ τποάοϑ, ῬΥΟ 
οαπεπάο. Κ. ἴἴὰ χέειν φωνὴν Ηοη!. 
Οἁ. τ΄. 591.. χέειν φϑόγγον Νίαξρτ. 
δα Ἐυτὶρ. θα. 1159. λῦσον ἴ[6- 
παρα Ὠιμα.) νόμους ὕμνων ΡζτῸ 
ὕμνους. νόμος ἴῃ τηιπβῖσα ε΄. ἀπ- 
ῬΠΟΙΓΟΥ αἀἰοῖταν : ν 61 48 πιοαὶϊς.. δα 
4ὸ5 πνπλη] γ6} {0 1α γ6] οὐἴματα 
οδηπημις (Βαγοὶξ. ἴθ Π]7]6πι. ἐδ 
2 Ζεαά. ἀ. 1π5ον. 10. Ρ. 918.), υπάϑ 
᾿Ολύμπου νόμον ἔσῃ, 9.; γ8] ἀδ 
Ἰρβὶβ ΠΥ ΠῚδ., 481 δὰ οοΥΐᾶβ ἰθρ 685 
εὐ πηοᾶοβ οαμθρϑηϊαῦ (ἰπΐγα 719.). 
ν. ϑραμῇ. δὰ Οδιπι. ἢ. ἴῃ Ὠ6], 
ΟΠ ΒΌΕΕ. 58: 906. Φ 0  . οϑθ, 
ἅδρηνεῖν εδῇ Ζωριδνθῦ ΟαΤΊΘγ6. 
᾿πβοῖιῖα σᾶθρῈ αἰοϊταῦ ᾿πσούο [γὼ 
εἶνθ Τυαπι απ, τι ϑορῃ, ΕἸ. 
147. εἴς. Βι Σερῶν, ὡς διὰ ϑείου 
(αἰυϊτῖ, Ἀν 6. ργδθοϊασὶ, θχοϑ]]θη- 
115.) στόματος ϑρηνουμένων. 

914, ροβίθσυϊου τὰ Ἴτυν ΡΥῸ Ιοπρα 
δϑὲ Ῥυορίθυ ρϑιιβαη, 486 οορὶ- 
τδηᾶα ϑϑὶ θχίχγθμπιο ψϑύϑβιι. ἐθηιθυθ 
νϑχα ἱὑγα]θοῖῦ ΒΥ, ΠΙΘΙΥΙ ογαίϊα, 
ᾳαοὰ ἰΑθοΥαυθ ΑΥ̓ΒΙγ θαίαγ, 

ἐ1δ. ἐλελίξεσϑαι ((.. 6, ϑρη- 

νεῖν) δχρυϊπιῖξ βοσιπὶ φΘημΘη ἐΐδ 
Ἰυδοϊηῖαθ, νἱα. ψαϊοκ. δὰ Επτῖρ. 
Ῥμορη. 1517. Β. 85.: δεεροῖς δὲ 
διύγροις ἐκ τῶν δακρύων. ΒΥ.: --- 
Ούασπι μᾶθο 15 Ἐμπθαῖσο σϑηθΡδ8η- 
ταῦ, Ὑϑοθῆβ ογαῦ ΠἸΘΠΟΥα ν ΘΥΒΙΙη1 
ἴπ Ἑυτρ. Ηδ]. 1116. (1057. 5644.), 
“ποι 6Χχ ἰπηϊταιομθ σδαπι σα- 
Ῥίαββθ νιἀθίμισ Οομηίοιι5. 

216. γένυος ξουϑῆς. οἵ. 81- 
ποῖ, δα 647. 

918. ἀυρπιπι δβϑῦ, σαοα σϑητϊβ5 
τῆς σμίλακος αἰσαῦαγ. Ροΐθϑι ΘὨΙπὶ 
1ΏΓ6Π]ΠΡῚ ΠΟΥ ἃ 111 ΘΟΥΟΠΔΥα, 4188 
ΝΡ. 1001. σομημηθπιοΥίαν : Ροΐθϑε 
ΔΥΒΟΥ͂. 4]185 αἸοΐα πρῖνος, φιθτοῖι5 
ἐἰθα Τλῃμ.; Ροΐθϑβὲ σμίλαξ λεία, οοτι- 
νοϊνμίμς δϑρέϊιπι Τάτ... αὰΐ τραχεῖα, 
νῈ] χηπαία εἴς. ΟΠ ΠῚ ΤΏ ΪΠ16 
οοριτανγουῖπι ἀθ ἰαχο, δύβούθ ἔο- 
1115. δου (Νωάοίμο!ξ), 408165 ξα- 
δεΥο βοϊδηξ ᾿βοῖαθ. νᾶ Ὑγ11πι- 
5611 Παπιαῤ. ἀογ Ναέωτροδοῖ. νοὶ]. 
1. νυ. 809. 

919. βθᾳᾳ. αὐ ψάλλειν Ῥγορυίβ 
αϑὺ οἰδλμαγατι ρμίδατο (γ. Αἴμθῃ, 4, 
Ρ. 188, ἢ.), ἴα ἀντιψάλλειν τ6- 
δροπᾶάογθ μμίϑδαπαϊο οἰἐλαταπι. ξλε- 
γον ανὶ ὑὐραθπηξαν δἰαπι ΕΠΧΊρΡ. 
Ιρῃ. Τ. 1090... 1 οἱ 1936, Φοῖ- 
βος χουσοκόμας αἰοῖταγ, αἱ 
Ριμα. ΟἹ. 6. εροά. 9. ν. 13. φόρ- 
αἰγξ ἐλεφαντόδετος εδβὲ οἱἷ- 
ματα Ρουθ οὐπαΐα (ῬΥΟΡΥ. υἱποΐϑ, 
τῷ Ῥαμΐβ Πβίαϊδθ κηρόδετοι, ταῦ- 
ρόδετος οἷ 5ἰγι 1114). οὐΐϑμι Ἀδη. 9851. 
φορμίκτας ᾿πόλλων, εοἰδὶ οἱ ρῥτο- 
Ῥχὶα ἕαΐϊξ γα, οἰἴπατα ΝΟΥ σΠΥΙΟ. 
ἱστάναι χοροὺς ε65ὲ ἐπιδείξμογε, 
ἀμοογθ, ομογθας. αἱ χοροὺς στήσα- 
σϑαι δας ἐπιξοῦ 86 ἀρόγό. ν. ΤΆΘΟΟΥ. 
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οορ τοῖς σοῖς ἐλέγοις ἀντιψάλλων 
ἐλεφαντόδετον φόρμιγγα, ϑεῶν 
ἵστησι χορούς" διὰ δ᾽ ἀθανάτων 
στομάτων χωρεῖ ξύμφωνος ὁμοῦ 
ϑεία μακάρων ὀλολυγή. 

(αὐλεῖ τις.) 
οοῦ ΠΕ. ὦ Ζεῦ βασιλεῦ, τοῦ φϑέγματος τοὐρνιϑίου ! 

ἐν Ῥᾶ, 

Σ π|: 

οἷον χκατεμελίτωδσε τὴν λόχμην ὅλην" 
ΕὙ. οὗτος... 
ΠΕ. 

ΕΥ. 

ΠΕ. 

τί ἐστιν; 

οὐ σιωπήσει; 
τί δαί; 

ΕΥ͂. δὔποψ μελῳδεῖν αὖ παρασκχευάξεται. 
ἘΠ. ἐποποὶ ποὶ ποποπὸ, ποὶ ποποὶ ποποί' 5. ἀπ. εἰ. 

ἢ, ἀνομοιόστ. 
280 ἰὼ ἰὼ, ἴτω, ἴτω, ἴτω, ἴτω, 4ο. 

ἴτω τὶς ὧδε τῶν ἐμῶν ὁμοπτέρων ἀπ τ' 
ὅσοι τ᾽ εὐσπόρους ἀγροίκων γύας 4ο. 
νέμεσϑε, φῦλα μυρία χριϑοτράγων, 1ΆΤη}. 
σπερμολόγων τὲ γένη ταχὺ πετόμενα, 4ο. 

ῷ535 μαλϑθαχὴν ἱέντα γῆρυν" ι, ἃ. 

18, 8., (Δ111π|. ῃ. ἴπ Πίδη, 949,., 
ΑΡΟΙ͂Ι. ἈΠοά. 1, 588. μακάρων 
ὀλολυγὴ τοοῖς Ἰπηχῖξ ϑρδῃῃ. δᾶ 
Οδ Πα, ἢ. 1π 6]. 958.. τὶ νοοσᾶ- 
ΡΠ ὁλολ., «ποά Π. 1. Θ᾽ αἱαὶ! ο θτη, 
σαδηΐαπι ἸαραΡΥθπι, ἱπαϊσαϊ, 5] 6 η]-- 
Ποδϑῖις Ρουβθαυῖταγ. Β. 

ῶ9ά͵ αὐλεῖ τις. τοῦτο παρε- 
πιγέγραπται, δηλοῦν, ὅτι μιμεῖ- 
ταί τις τὴν ἀηδόνα. ὡς ἔτι ἔνδον 
οὖσαν ἐν τῇ λόχμῃ. κατεμελί- 
τωδεν, ἡδύτητος ἐπλήρωσεν. 8. 
οοπηραγαῖιν 1ηἶγα 849, οὐ Ηουδεῖὶ 
ἀδα Ἴωναΐὲ δὲ ταϑὶ] οϑὶ ϑαῖ. 92, 6, 
92. 

φφ5, ὦ Ζεῦ βασ., αὐ Βδη. 1909., 
ΝΡ. 1., θ᾽ 8.: βασιλεῦ. οὐκ 
ἀγρῶς χρὴ τοῦτο νομίζειν τὸν ποιη- 
τὴν εἰρηκέναι" ἔχεται γὰρ ἱστορίας 
τοιαύτης. τοῖς ᾿Αϑηναίοις Πυϑό- 
χρῆστον ἐγένετο καταλῦσαι μὲν τὰς 
βασιλείας, προστήσασϑαι δὲ καὶ 
σέβειν Δία βασιλέα. οἵ, Ξοχὶρίοχοβ 
δα 4 αι πὶ ΟΥὙ, 

990, 114 Βδν. δἷϊὶ δἰ 6 Υ. 

230. ΡΥἱὰς ζῶ δὲ δ᾽ίοσιαπι ἴτω 
Ροβιουοσθ οογγορία ργοπιποίαηαα 
Βα} ΤΠΘΙΥῚ οδιιδα, ὩΔΠὶ ὈΥῸ 4ο- 
ΟΠπηαοο ΠΘΡΘΧῚ Πιῖπο νοΥβα πὶ πᾶ - 
11πὶ 4181 ΡΥῸ Ρδβϑίτηο βϑηδσῖο, αὶ 
Ὧθο αἰΐθοῖαιϊ σοπνϑηὶξ Ἰοφυθηιῖε, 

2531. ΤΣ μπαφμασημθ ανὶ5. Β.: 
ὁμόπτεροι βιηΐ, (πο5 βαρτα (911.) 
συννόμους αϊχογαῖ. πᾶπὶ ανὶβ 10- 
φαϊΐζαν, Ἰσιταγαιιθ ρυόρτίθ πἷο αἱ- 
οἰζαγ, ααχῆι 586 06 ΟΠΊΏΪΠΟ ἰδ δὲς 
χη 5. 

232. Ἰεοῖῖο βδν. νιΐρο; ὅσα τ᾽ 
εὐσπ. ἀγρῶν γύας, «ποα ε5ὲ 18πι- 
Ῥὰπλ βϑοϊβηϊ. 

939. φῦλα ποπλπθη Ῥτόορτῖο αἰοὶ 
τπομῖῦ Β., 564. δηϊπαἰϊαην απ ο 16 
μι, 1. εἰ ἂρ. Ἑυτίρ, ΟΠ ΥγϑῖΡΡΙ ἔτ. 7. 
(φῦλα ϑηρῶν) οἵ 4101. οἵ, 250,ν, 
252. 

934. σπερμ. οἷ, ἀπποῖ. δα 553, 

235. ἱέντα, οπιϊέῤοπεία., νι ἱεὶς 

» του δα,, .. 
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ὅσα τ᾽ ἐν ἄλοκι ϑαμὰ. 41. 
βῶλον ἀμφιτιττυβίζεθ᾽ ὧδε λεπτὸν, 88., Φ Ί1Π. 
ἡδόμενα φωνᾷ, 1: ἢ. 
τιὸ τιὸ, τιὸ τιὸ, τιὸ τιὸ, τιὸ τιό" 4ο. 

940 ὅσα ὃ᾽ ὑμῶν κατὰ κήπους ἐπὶ κισσοῦ ἰοῃ. ἃ 
τη. ἰν. 

πλάδεσι νομὸν ἔχει" τά τε κατ᾽ οὔρεα, 4ο. 
τά τὲ κοτινοτράγα; τά τε κομαροφαγα᾿ 
ἀνύδατε πετόμενα πρὸς ἐμὰν αὐδὰν 
τριοτὸ, τριοτὸ, τριοτὸ, τοβοίξ 5]. Ῥο]. 

ο45 ὅσα 9᾽ ἑλείας παρ᾽ αὐλῶνας ὀξυστόμους οτ.ἱ. 
ἐμπίδας κάπτεῦ᾽ - ὅσα τ᾽ εὐδρόσους γῆς τόπους 
ἔχετε, λειμῶνά τ΄ ἐρόεντα Μαραθῶνος" δε ο. 
ὄρνις τὲ πτεροποίκιλος ἀτταγᾶς" 4ο. 

ἀοιδὰν ἰηΐγα 849. εἴς. νἱὰ. Β. -- 
γῆουν., φωνήν. 51]. Μίοίον. 

936. ἰοὺ οομπέϊπιιΐς Ὀγθυῖρτι5 16- 
ν πὶ ΟἸξα πη 116 ΔΚ [1 ΠΟ βϑιι 6Χ- 
Ῥυϊοσα νυ] διαγ, οἵ, 248. εἴο. 

ο37. τιττυ βίζειν νογρυπ Ργο- 
Ρυΐαιη δϑὲ 46 πἰγυμαϊπαπι νοσθ. αὖ- 
416 δυΐδιαι 46 ρϑχάϊοϊθιιβ. ν, 8.0 γ2. 
Ῥγοΐιβ. 4. ἀ4θ νοοῖθιιθ. ΘΗ] 18 }1π|Πὶ 
Ρ. ὃ. οὕ Ῥχσοΐιβ. δ. Ρ. 6. Β. ,,.λεπτὸν 
τοΐθυϊαυ δα νϑυ)ηι.“ 86. 

240. κεσσοῦ. οἵ. 5664: 
941, κλάδεσι. ἀντὶ τοῦ τοῖς 

κλάδοις. ἀπ᾽ εὐθείας ὃ δὲ τῆς κλά- 
δος, ὡς τὸ τέκος. 8. οὔρεα Ἐ-. 
εὐ Β8.; αοα πιαίγο δα τα ΠΡ Υὶ 
ὄρεα. Β.: Ανδ5 πομμλ}]ὰς Πποάρθγα 
Ῥᾶβοὶ ἰγϑαϊῃ εἰΐδιι Γιοησιιβ Ρ. 68. 
6. Ὑ1Πο]5. κοτενότραγα 5ιηξ ατιὰθ 
ΟἸΘΑΒΕΥΙ {γι οὔθ 115, κομαροφάγα 486 
ΔΥΡ 615. γΘβοι [ΠΥ 

φάϑ, ὧν. πετόμενα, οοἤογίἐο 
φνοίαεε; ιιθπιϑ πη ατιπὶ ῬδΥ ]ο]- 
Ῥίαμι νυ ΥῸ ἀνύειν ἔδυβ 4]115 νϑτ- 
Ὀὶς δἀα!τιν 516, τὸ Ρ6ΥΓ Δα νθυθηιηι 
τοααϊὶ ροδϑὶί. ν. ΡΊθυβ, δὰ Μίοοσ. ρ. 
62. Β. 

944. Ἀν. τριοτὸ, τριοτὺ. τοτο- 
βοὶξ. ορεοιγο χτϑθίγο παια Ὠο] πὶ 
Ἰερὶ τριοτὸ, τριοτοβρὶξ, τἰϑγραΐο 
ἀοομϊο » ἴδιαι οἰαιιβ]α. 

945. βὰν οἵ ϑ'᾽ ἕλ. δὲ βθάιι, νϑύβα 
ὅσαι τ΄. 8.: ἑλείας αὐλῶνας. 

ἑλώδεις τόπους στενούς. -- [τὰς] 

ὀξυ στόμους δὲ τὰς ὀξυαδούσας. 
οςχαὐλῶνες 5 σον 4165 1 γα πλο- 
ἴ65 ρογχϑοίαθ, 1 σαῖριιβ ἀ6πι8 κἴα- 
δυδὶ (ν. Μούὰβ δὰ Χϑη. ἢ6]]. 8, 
2. 18.)}: υαπαθ ἑλείαε ἀϊοαηΐαγ.". Β, 
ὄξυστ. ργορυῖθ: αομέα μαύεπιε 
ογᾷς 5ῖ΄ν6 αομέαϑ Ῥγοοδοϊάος. Δε- 
ΒΟΒΎ]ι5 Ῥγοπι. 802. ὀξυστόμους γὰρ 
Ζηνὸς ἀκραγεῖς κύνας Γρύπας φύ- 
λαξαι. 86. 

Θά6; 7: ἐμπ., ζῶόν ἐστιν ἐν ὕδα- 
σι γινόμενον, ὅμοιον τῷ κώνωπι- 
μεῖζον δὲ τῇ περιοχῇ; κατὰ τὸ 
μέσον λευκῷ περιεζωσμένον, (ἐω- 
πίδες δὰ ρϑμὶβ κωνώπων μετίϊ- 
πθαΐ, ϑδέδοῦ  ίορεπ,, ταυιβοᾶθ ΡΟ λιι5 
(παπὰ ΟἸ]1Ο65, ν. δῆλα δα Αὐὶ- 
βίο. ἢ. Α. 2. Ρ. 806. Ξε4ᾳ. οὐ [μϑβῖκθ 
Ναειγρόδολ. 1. ». 482. Β.) κά μ- 
πτετὲ (516), καταβάλλετε, ἐσϑίετε. 
(σα ρουῆμπθὲ δά κάπτετε 46 
{πὸ νϑύρο Β. ΘΟ ΘΥΥῚ 7551} ΒοΒΙϊ 
0)58. ΟΥ̓. Ρ. 69.) εἴλοον ἐς δὲ 
ἀντὶ τοῦ ἐπιϑυμητικὸν, χα- 
ρίεντα. ΔΙαραϑ νος ΗΝ δε ἐν 
“Μαραϑῶνε πολὺ τὸ ὄρνεον. 8. Ρ]α- 
Ὧ8 68 τϑρῖο οἵ ραϊμάοβα, ἰθϑβεῖθιιβ 
Ἡετγοάοίΐο 6, 102. οὐ Ρϑιιβαηῖα ἴ, 
92. 6. 

948. οοὐὰ, ἱπορίθ δὲ σουγαρίο 
γι ΤῸ ἀτταγᾶς, ἀτταγᾶς. 8.: ὁ 
ἀτταγᾶς ὁ ἔχων τὸν λειμῶνα τοῦ 
Διαραϑῶνος. τὰ γὰρ λιμνώδη καὶ 
ἑλεῖα χωρία καταβόσκεταε ὁ ἄττα- 
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ὧν τ᾽ ἐπὶ πόντιον οἶδμα θαλάσσης 4... 

950 φῦλα μετ᾽ ἀλκυύνεσσι ποτᾶται" 
δεῦρ᾽ ἴτε, πευσόμενοι τὰ νεώτερα! 
πάντα γὰρ ἐνθάδε φῦλ᾽ ἀϑροΐζομεν 
οἰωνῶν τῶν ταναοδείρων. ας (1. 

ἥκει γάρ τις δριμὺς πρέσβυς, καινὸς γνώμην, 50. ἵτ. 

οὔθ καινῶν τ᾽ ἔργων ἐγχειρητής. 8Ρ. 4. 

ἀλλ᾿ ἴτ᾽ ἐς λόγους ἅπαντα δεῦρο, δεῦρο; δεῦρο; 

τοροτοροτοροτοροτίξ, κικκαβαῦ, κικκαβαῦ, 

γᾶς. ἀθ δα αν, 41ι46 Ρ] θύϊβζιιβ 
6558 νἱάδίι σαϊίηια οοτγζογιπιν 
ΒΟΥΠΙ, (α8 χοίδθ οὐδὺ ρολαμδέα 
Πασοίμμλτι, οἵ. (727.). ΔοΙ. 893., 
ὙΈ5Ρ...957. 

949, πόντιον οἶδμα 9.αλ.. 
ωροέμ ξωπιδγιεὶς τπαγδ.γ), ἴουταιϊα 
ἨοπιθΥο οὐ ΤΊδαρίοὶβ υϑιϊαΐα, νϑ]ῦ 
Ἐπτριαι Οὐ, 965. (οἶδμα πόντου.) 
Β. 8,: ὃ τὲ περιττός. (5οΥϊ] νο]αῖξ 
ὧν ἐπὶ εἴα... απ ἰάθη ΠΟΥ ΠῚ 
σοηὰβ ἀνίατα αἰϊοαΐαγ.) ἔστε δὲ παρὰ 
τὰ ᾿Αλχμᾶνος" ὅς τ᾽ ἐπὶ κύμα- 
τος ἄνϑος ἅμ᾽ ἀλκυόνεσσι 
ποτᾶται. -- ἣ δὲ ἀλκυὼν α- 
λάσσιόν ἐστιν ὄρνεον. καὶ ἱστορίαν 
δὲ τοιαύτην περὶ αὐτῶν (αὐτοῦ) 
φασιν, ὡς ἀπ᾿ ἀνθρώπων ἀπωρ- 
νεώϑη. ἔστι δὲ ἡ Κήῦκος τοῦ Τρα- 
χινίων βασιλέως γυνὴ εἴα. οἴ. Ἄδη. 
1288.., ΑΡΟ]]οά. 1, 7. οἵ Νβοῃ]β 
Ἰμ οΥΡΡ. δά Μεῖ. 11, 410. 8.: [4]- 
ΟΥ̓́ΟΙ65, δἰοεαϊηοβ, ( οεγοϊουδροῖ; 
4ιαδηιαπι Οδηλ5 δα Ατϊβῖοῖ, Η. 
ΑΔ. 2. Ρ. 409. ξαϊοίαγ., οαπὶ ΚΊοίηϊο 
εἴ ΒΟΙΔΥΪΟ, 568 ΠΘ5ΟΥΘ, 4π66 πο- 
ΒΈΓΑΥΙΠΙ νἑ πὶ 51: νοΐεσαμι ἁλκυών. 
Ἰάθπα οπι ΘΘβθθσο [δὲ Θομμθίθσο 
ἴῃ ἸῈχ. συ] δβρίγαπάδμι ρυϊπιαπι 
᾿ϊξογαμι 6556 οθμβθὶ.) ἀρ. νϑίξ, πο- 
Ὀ1Π65 εὐδηξ, αποα τπᾶῦο ἔχαηαα1}- 
ἴπμι Ἰροῖβ σομβρθοίίς θυ ραΐαρα- 
ἴὰγ (ἡμέραι ἁλκυονίδες). ν. Ηθπι- 
βίθυη, δὰ ἴ[μιο. 1, 1. ρ, 178. (εὲ οἴ. 
1486.) πευσόμενοι αἰϊοῖξ, εἰδὶ 
φύλα Ῥγαθοβϑβϑῖξ, χαΐα ὄρνιϑας δΐ 
ἀλκύονας οορίζαν!τ. 

251. τὰ νεώτερα. πράγματα 
δηλονότι. 8. 

Ὁ 

ΕΝ 

δεῦρο! 

δῷ, οοαᾶ. ἀϑροίξομεν., νΕ1΄811 
δ] απιρὶ. ροδέα ἂρ. Ηβριμδβϑδῖ. ρΡ. 134. 
εα, Θαϊξξογα.: Ἐρξίη, πῆ διὶ)τ᾽ 
ἄνολβος ἀϑροΐξεται στρατός; ΔΑ.τ- 
ΟὨΠΟομιι5 1014. Ρ. 199.: εὖτε πε ὃς 
ἄεϑλα δῆμος ἠϑροοΐζετο. οἵ, ΑΠΤ.Ο]. 
Ραϊαΐῖ. 8. Ρ. 877. 

958. ταναοδ. μακροτραχήλων. 
τὸ μερικὸν δὲ ἐπὶ πάντων ἔταξεν" 
οὐ γὰρ πάντα ταναύδειρα τὰ ὄϊιο- 
νεα. 8. 

φ5ά, δριμὺς, δαραα, οαἰϊίαπι5. Ἐπι- 
χἱρ. 6γο]. 91. οἶδ᾽ ἄνδρα κρόταλο!», - 
δριωὺ Σισύφου γένος. Βπδίδίξι. 
84 Οἶγϑδβ. Ρ. 110. 15. Εὐριπ. ἐπὶ 
συνετοῦ εἴρηκε τὸ δριμὺ εἴς. 8.: 
καινὸς γν. νέαν γνώμην ἐξηγού- 
μενος. 

956, ἴτ᾽ ἐς λόγους. ἴογπιῖα 6 
ἔογο δὲ οοποϊοηῖριιβ Αἴπθπη. Ρ611-- 
ἴα: οοἵία αα αἀοἰδογατιάμπι. δὶς ἔρ- 
χεσϑαι, συγγίγνεσθαι εἰς λόγους 
γ65ρ. 456., ἔφι. 803., ΝᾺ}. 451. --- 
τααὶθ «αϊηαϊεβ παρθηὶ τὸ δεῦρο 
Βαν. οἱ 8014, Μϑ8. νυν. ἐποποί. 

9257. ἴα Τιαν. ἃ Ῥατὶβ. οἱ δαᾷ, 
νεῖτ,, άπ βρη ποας ΡΙβι πρίδθσιιβ, 
οὐπὶ αἸοΣ 962. ἐπώζε (Προρ5) χα-- 
ραδριὸν μιμούμενος. τιᾶ]6 ἸΘΊΓΟΥ 
ἴῃ ΤΠ] ΘΠΊΡΥ. ΡΑΥὶ5. ᾿πὶσ ν ύβιῖ ρΥδ6- 
ϑοχίρίαπι δὶ χορὺς ὀρνίϑων, εὐ 1π 
Β οοὐΐοε χορὸς ὀρνίϑων ἢ γλαύξ. 
4ὸ5 ΠΡτΟ5 ποῖ δύαῖ ποα 56416- 
χοίοῦ ΒΥ. ἀνδ5 δι ἷπι ῃοηάππὶι 86- 
ψΘηἾἶβ56, ΘΧ 56 αθι 115 16} Ἴ ΤΥ. 
δἰ ΠΟΥ βαργα ΕΡρορβ ἐποποὶ, τιὸ 
τιὸ. τριοτὸ τριοτὸ; «υϊριβ 501}15 
ἀνίατα Ἱτηξααγ νοῦθ5. ὅὃ.: κεκ- 
καβαῦ. τὰς γλαῦπας οὕτω φο- 
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τοροτοροτοροτολιλίξ. ς ὍΣ ῊΣ 

ΠΕ. ὁρᾷς τιν᾽ ὄρνιν; ἷ 

ΕΥ. μὰ τὸν ᾿Απόλλω ᾽γῶ μὲν οὔ 1. ἰν.΄ 
960 κκααί τοι κέχηνά γ᾽ εἰς τὸν οὐρανὸν βλέπων. 

ΠΕ. ἄλλως ἄρ᾽ ὀὔΐποψ, ὡς ἔοικ᾽, εἰς τὴν λόχμην 

ἐμβὰς ἐπῶξε, χαραδριὸν μιμούμενος. 
ΦΟ. τοροτὶξ, τοροτίξ. 

ΠΕ. ὦ ᾽γάϑ᾽, ἀλλά γ᾽ οὑτοσὶ καὶ δή τις ὄρνις ἔρχεται. 
ἐπε τος 

οΘ5 ΕΥ̓Ανὴ 4 ὄρνις δῆτα. τίς ποτ᾽ ἐστίν; οὐ δήπου ταῶς; 

ΠΕ. οὗτος αὐτὸς νῶν φράσει, τίς ἐστιν ὄρνις οὑτοσί. 

ΕΠ. οὗτος οὐ τῶν ἡϑάδων τῶνδ᾽, ὧν ὁρᾶϑ᾽ ὑμεῖς ἀεὶ, 
ἀλλὰ λιμναῖος. 

ΠΕ. 

- , ᾿ , 
ψεῖν λέγουσιν. (ἴπ46 686 κακπκαβί- 
ζειν ἀἰϊσπηῖαν, ν. ϑίαγα, ρῬσύόϊαβ. 4. 
ἀθ νος, δχΐὶπι. Ὁ. 95. Β.) οϑεν 

ν 9. Ἁ , 

καὶ κιχκκαβὰς αὐτὰς λέγουσιν. --α 
ῃ ὙᾺ ε » “« 9 ΄“ Ὗ Ν ᾿ 

ἔσπε δὲ ἱερὰ τῆς ᾿ϑηνᾶς. διὸ καὶ 
Ξὦ - ᾿ -,ν»}ὔ - 

εἶδος αὐτῆς πολὺ ἕν τῇ Αἀττικῇ, 
" ᾿ -" - 2 - 

καὶ εἴς τιμὴν τῆς ϑεοῦ ἐν τοῖς 

νομίσμασιν ἐγχαράττουσ: γλαῦδα. --- 

ορὸ, ἐπῶξε. 4" ἐπώξειν, αυοά 
Οκαπιπαιοὶ σοπξιπάπηξ σαϊῃ ἐπωά- 
ἕξειν, ονῖδ ἡτιδίάοτο. Υθοῖο Β.: ..ὥζειν 
δεὶ 1. ᾳ. βοᾷν Πδδ5γο}. (ν. δ 8]1οἱς. 
Ἡϊαῖν. πὰ ἔχ. Επιρ. Ὁ. 91.) πἷπα 
ἐπώζειν, «ποα ΟΥ̓ οαππ ἢ ΕΠ 5 ου-- 

Βυξῖο δᾶ ὙΠποῖῆι. Μασ. Ρ. 362. εἴ 
Ῥίρύξ. δὰ Μοϑυ. Ρ. 151. βου) δία 
ἐπῴξειν, οαιι5α 6558 01 νυ θἰατ, --- 
χαράδριος 4πδοηδηι ἃν 517, 
ῬΘΎ  Ιβϑῖ πα οὐ ΠΟ] οσὶ 56 ΤΡ ΠΟΥΘΥΘ 
ξαϊθηϊιγ, ν. Οδπιὰβ δα Ασιβιοῖ. Η. 
Α. 9. Ρ. 574. Ξεζα, ρμαξαΐῃῦ 6558, 
Ζαΐ ροῦπν. Εοροπρ[οίαγ αἰοϊζατ, ν. 
ἴ,εβκὶ Ναλωτρόνολ. 1. Ῥ. 272. 8αα. 
ΒΌΒΗΚου, δὰ Τίηι. 9}. Ρ]αῖ. ἢ. ν, 
μαθιτατο ἀϊοεραΐαῦ ἰπ τὨΡΊΡιι5 δὲ 
νοταρίπίριβ: πηᾶθ Θ828 ἂρ. ἀτὶ- 
εἴοῖ. ποηῖθη νογ γωρεχ." οἵ, 1062, 
5661, 

9268. τοροτίξ. οἱ μὲν καὶ τοῦτο 
τοῦ Ἔποπος λέγουσιν εἶναι. οἱ δὲ 
ὄονιϑός τινος περιϊπταμένου. καὶ 
τοῦτο δὲ τῶν εἰρημένων ὀρνέων. 
8. Ρούβοῆαμπι Ῥγϑθροβιΐ ῬΠοοδμῖοο- 

βαβοὶ, χαλός γε καὶ φοινικιοῦς ’ 

Ῥίουὶ ανὶβ, αὐ ξδοΐαπη ορουξαϊββα 
βοαθη 8 οβιοπαμηΐ, --- ΒΒ. 

ὁρ4ά. καὶ ἔρχεται, φέΐαπε αο- 
οϑαϊι, που 5βοῖαπι σοπβριοϊζαγ, φορά 
η6 Ἰρβαπι ααϊάθμ ΕΘΥῚ ταϊτα ΒΘῃ αΥ 
1π ΞΕΡΘΥΙΟΥΊΡΤΙ5. 

965. Αἴμοη. 9, Ρ. 397. εχ ἢ. 1. 
Ατὶβε. οὐξεύναῖ. νοσϑθπῖὶ ταῶς ΠΟ 
ΒοΙαπι ΟἰΓΟΠἼ15Χχο, 564 δε8Π1 50 1- 
Υἱϊα ἈΒΡΘΙῸ ἴπ 5Ύ118})8. υἰξπηα Π0- 
τατῖ, 4αββὶ βουϊρίππι θββθὲ ταῶς. 
Κ. (οἴ, 109.) Α]1Π|5 βου θίξαν ταώς : 
ν. Ζοπασ. 9, 1709. Βαγυαπι ΑἸΠ 615 
τὰπὶ ἐπὶ ποο ἀὐῖππὶ σθηϊι5, δὲ ροβῖ 
ΑΙοχαπᾶατὶ ἀουιαπὶ ἰθπηροτα ἔτγα- 
φαθηῖίαβ: ν. Αβθίίδῃ. Π. Α. 5, 21., 
Αἴμθη. 14, 95... Βαβι, Ηἰβὲ, πιδῖ, 
αν. ἴ. 4. Ῥ. ὃ. 5644. 1πΈ6 0. ϑ'6ΥΠΊ. 
«παηχθαῖα (6 δα στ ἀθθίξαὶ Ο6- 
τοὺ δα Αὐἱϑοιδὲ. 2: ρ': 6085: Ἐς 
Βοοκίλ απτιοῖ. οὐπὶ αα ἢ- 1.5. ἔμπε 
δαργα αὐ 1023. (οἴ. δῃποί. δα 460, 
οὐ δα Αοἢ. 63.) ἰάθα: οὐ δή- 
που δεῖ δογίθ ποτὶ. Υ. ἰϑοου. Ῥϑηθα. 
31." πθο δηηθη τῆδ]6 γεαα]ἀ6Υ18: 
πιμτπφμα ρανο3 νοὶ ΒΕΥΡΊΘΥΙ γϑυθὶς 
αὐτὶ νογὸ ρανοϑ 

966,7. οὗτος αὐτός. ἀντὶ τοῦ 
ὁ Ἔποψ ἐρεῖ ἡμῖν. 58. ἡϑαὰς εεὶ 
Ω ͵ τα Π. 3 “ 

ἡ συνήϑης (ιβἰζαϊα, ξατ.]Π1ΑΥ15} ὃρ- 
νις. ν. Ζομᾶν, 1. 982... ΕΘΞΥΟΒ.» 
διά. Β. -- ἔγιισέγα ΒΥ, ΑΙ Π4868 : --- 

φράσει" τίς --- οὑτοσί; ϑορῖι. ΕἸ. 

φρο, ἱστύρει, τί σοι φίλον εἴα. 
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ΕΠ. εἰχότως" καὶ γὰρ ὄνομ᾽ αὐτῷ γ᾽ ἐστὶ φοινιχόπτερος. 

“970 ΒΥ. οὗτος, ὦ, σέ τοι! 
ΠΕ. 

ΠΡ. 

τί βωστρεῖς:; 

ἕτερος ὄρνις οὑτοσί. 
ΠΕ. νὴ 4 ἕτερος δῆτα χοῦτος ἔξεδρον χώραν ἔχων. 

τίς ποτ᾿ ἔσϑ᾽ ὁ μουσόμαντις ἄτοπος ὄρνις ὀριβά- 

ΕΠ. 

1ἘΕ᾿ 

τὴΘ: 

ὄνομα τούτῳ ηδύός ἔστι. 
"Μῆδος; ὦναξ Ἡράλλεις. 

εἶτα πῶς ἄνευ καμήλου Μῆδος ὧν ἐπέπτετο; 

969, φοεν. εἾ115 πηθηλϊηῖδ ΘρΥθ- 
δῖο ἰοοο Ηβ]οα. 6. Ρ. 968. (ς. ὃ. 
Ῥ. 90. 1. 9. εα, ΜΙϊΞο 611.) Βε. δαᾶ. 
ΡΙη. Η. Ν. 10, 48., δπ6ξ. (4], 922. 
Τὐπηαθιβ ὃ. Ρ. 230. δὰ ρσυϑ]]δυαπι 
σθπὺβ (ϑωπιρίνρεῖ) γϑιαξ, (ρλοε- 
χιϊσορέογις γιεδθγ.) ἸΟΒΙΧῚ5 ΙΟΙ ΤΥ 
Τίαπιπιδαγέ, (Εἰαπιΐίτιρο, Τίαπιαπε,) 
δοἠαγτεοτιδοἠτι ον, οἵ Ὁ] Π}15 Ὑπὶ-- 
ὈΓῚ5 οδὲ ᾿πϑῖρηβ. ἔα Ἰὐ 6 Υ ΥΑΥ]5-- 
β'πηαβ Αἰ η15 ἀνθβ. ΒΡ. 1] ηα.: 
π᾿ ΕῚ ᾿δῇ βϑῦυ Ἰδηρἢδ]515. πηά, 
ΘΏΙ ΕΥ̓ σοῦδαδ βίεῃῦ, Φυνβοθη 5 
τπαὰ 6 Ετι55 ποὺ. ϑείη ρθη σ6- 
Πεαάοσ, ἀ16 (5ο νυν Υ θ}) ϑομιναπηρ- 
ἔδαάθυη δαβρο πη] 6Ὼ, δὲ ΠΟΟΙΞ 
τοίη (εἶπ Ἰερμαῖξες Βοβθητσοιῃ). “ 
οἵ. ὙΥΠπιβθηῖ Παπάῤ. ἀδγ ᾿ΝΝαέωγ- 
δόδολ. 1. Βά. Ὁ. 875. 5βεᾳᾳ., ὑ}ὲ εἵ 
ῬΆΪΟΥα Π)} 5 ανὶ5 εἰῆσίεβ Πα ΘΙ ΌΥ. 
σοΐθυαπι ῬΠοθηϊσορίθγιιβ ρῥδίσίαβ 
Αἴγίοδθ δὲ Αππθυΐσαθ διιβίσα] 5 56- 
4165 πιιιΐαυθ φαοίΐβϑηη]5 βοϊεῖ Ηϊβρα- 
Ὠἶἷα6 Ιτα]186 ΟΔ]]Π]άθαιθ ΠΠ του θτ5 
δὲ 1π51}}1}5 τη δ γ]5 πῃ αἸ ουυδηθὶ, ρυδθ- 
ΞΟΥ ΠῚ ϑαγαϊηΐϊα: σδ]]ἀἱουρ διιθηι 
δαϑίαΐϊθ δηηϊ 1811. θη βοϊιιη Ἀπ6- 
ὯῸ δάνοϊανϊξ, βεὰ ὑβᾷυθ δα 49, εἰ 
50. δταάμυπι 1. βϑρίθηϊσ, ἀεϊαίιβ 
65ῖ, 

270. οὗτος, ὦ,, σέ τοι. Ἰμπι6]]. 
καλῶ, φαοα δἀαϊέιπι 389... τὰ τιο- 

Ὠμ Β. ἄδιι5, εἰδὲ αἰσο. --- κί βω- 
στρεῖς; βωστρεῖν" καλεῖν, βοῶν, 
ἐπικαλεῖσθαι. 51. ΝνΊοι, ΐ 

211. ἔξ. χ. ἔχων. ἐκ τῆς. ΖΣοφο- 
πλέους δευτέρας Τυρσῦς ἀρχή" 
τὶς ὁρνιες οὗτος (οὗτος ὄρνις) 
ἔξεδρον χώραν ἔχων; --- Σο- 
φοκλῆς (ὈΡ]Π]. 194,}. οὐκ ἔξε- 

δρος, ἀλλ᾽ ἔντοπος ἀνήρ. 
(ἀνήρ). 8. 181 ὅ5.8ο1.: οὐκ ἔξε-- 
ὃρος. οὐ μαχρᾶν, ἀλλ᾽ ἐγγὺς καὶ 
ἐπὶ τύπου. γϑοῖα Β.: .γαν δ) φιάε" 
γχιοῖν δώμπὶ ἔθπδὲ ἰοοάπι, δθ αἰίε-' 
σιώπι. ““ Ὦ. 6, 4.86 12 ΡΕΥΘΡΥΪΠΑΠΙ, 
ἰθυσϑηὶ δανθηϊῦ. 

272. ἴῖϊὰ Βιαν., σαπὶ σαϊρο Ἰορα- 
τσ ὁρειβάτης. 4υοα ἃ πιοίτο 4"-- 
ΠΟΥΎΘΙ5 51π0 ΠΡΥῸ ΒΥ. οδιηθῃάανε- 
γαῖ. θοάθιω πιοαο ἀϊοϊξαν ὀρίβαπχος, 
ὀριβρεμέτης, ὀριδρόμος. Β6μ1]. 
ἰθηΐαραὶ ὀροβάτης, υὐ ὀρύτυπος 
οὲ ὀροφοιτῶν ἀρ. ΗοϑΥοτιπι. δϑῖ 
Ια οοπσοασδπάπηιν ροδίϊξ. 8.: 
ὃ μουσ. ὁ κομπώδης. τοιοῦτοι 
γὰρ οἱ μάντεις καὶ οἱ ποιηταί. ἄ- 
τοπος. τοῦτο εἴπεν εἰς τὸ τερα- 
τῶδες τοῦ ὄρνιϑος ἀφορών οὐδὲν 
πρὸς τὸ προκείμενον. παρὰ τὰ ἐξ 
Ἠδωνῶν Αἰσχύλου (ΑΘΞοηγ!. ϑομίϊ. 
ν0]. 5. Ρ. 51.)» τὲ ποτ᾽ ἔσται ὁ 
μουσόμαντις ἄλαλος, ἀβρα- 
τεὺς ὃν σϑένει; (ΒΓ. ραταπι 
ῬΥΟΒΑΒΙΠτοΥ: τίς ποϑ᾽ ἔσϑ᾽ ὁ μουσ. 
ἄλαλος. ἄβροτος, ὃν ϑένει;) 

274. ὡς τῶν ἢῆήδων ὡς ἐπὶ τὸ 
πολὺ ἐπὶ [τῶν καμήλων ὀχουμέ- 
νῶν ἐπὶ τῇ τῶν πολέμων ἐξόδῳ. 
- 5. (ἢ, ΡΙη, Η. Ν. 8, 18. Β.) τάδ, 
Ταοηθηΐθ Β6., δὰ 460.: ὥστε κατ 
λεῖται Περσιπὸς ὄρνις. (ρα1-’ 
1 παοθαπ αἴοϊ!.) μήποτε καὶ ἐν τοῖς 
πρύσϑεν τὸν ἀλεκτρυόνα Μῆδον 
ὄρνιν καλεῖ, ἐπεὶ καὶ τοὺς Πέρσας 
Πηήδους ἔλεγον. εἴ αα 799, μήποτε 
νῦν τὸν ἀλεχτρυόνα λέγει. ἠῆῆδος 
γὰρ λέγεται. Ἄρεως δὲ νεοττὸς, 
ἐπεὶ ἄλκιμος καὶ μάχιμος. ΥἸ6- 
Ἰαπα.: Οδί]απι Ἰσίξαν 1ητ 6] 1 ρ]ξ, ααΐ, 



οὔθ ΜῬΙΣ.ΤΟΟ ΦΕΑ ΝΟΥΣ 

“,75 ΕΥ̓͂. ἕτερος αὖ λόφον κατειληφώς τις ὄρνις οὑτοσί. 

ΠΕ. τί τὸ τέρας τουτί ποτ᾽ ἐστίν; οὐ σὺ μόνος ἄρ᾽ ἦσϑ' 

ἀλλὰ χοῦτος ἕτερος; 
ΕΠ]. 

ἔποψ, 

ἀλλ᾽ οὗτος μὲν ἔστι Φιλοκλέους 
ἐξ Ἔποπος, ἐγὼ δὲ τούτου πάππος, ὥσπερ εἰ λέγοις 
Ἱππόνικος Καλλίου, κἀξ ᾿ἱππονίκου Καλλίας. 

80 ΠΕ. Καλλίας ἄρ᾽ οὗτος ὀὔρνις ἐστὶν, ὡς πτεροῤῥυεῖ. 
ΕΥ̓. ἅτε γὰρ ὧν γενναῖος, ὑπὸ τῶν συκοφαντῶν τίλλε- 

ται, 

αἵ τε ϑήλειαι προσεκτίλλουσιν αὐτοῦ τὰ πτερά. 

πποα ΤΠοπι, Ηγάθ ἴῃ Πἰρτο 46 τὸ- 
115. νεῖῖ. Ῥθύξδυιπι σομθμα. ΘΧ 
Ῥεγβία ἀποῖς οὐἹρίηθηι, οἵ. δηποί. 
πα 460, 70. 

975. λόφον κατ. ἀντὶ τοῦ 16- 
φον ἔχων, ἀπὸ τῶν ἐν τοῖς πολέ- 
μοις. τοῦτο δὲ φησιν, ἐπεὶ ἕτερός 
τις ὄρνις ἀναφαίνεται λόφον ἔχων 
ὡς Ἔποψ. διαβάλλει δὲ τὸν Φιλο- 
Ἀλέα ὡς ὀξυκέφαλον. 8. ῬΗΙ]ΟΟΙ65 
νἶδα ἔοθατ5 ογαῦ, δῖνθ {18 προ- 
κέφαλος, 5ἷνα 00 αποανῖβ5 δἰπιᾶ 
ΘΟΥΡΟΥΙΒ νἰλαπη. ὙΠ θβ. 168. ταῦτ᾽ 
ἄρ᾽ ὃ Φιλοκλῆς αἰσχρὸς ὧν αἱ- 
σχοὼς ποιεῖ. Εχ Βγ- 

Φ77. Φιλοκλεῖ ἐστι δρᾶμα Τηρεὺς 
ἢ Ἔποψ. ὃ Σοφοκλῆς πρῶτον τὸν 
Ἰηρέα ἐποίησεν: εἶτα Φιλοκλῆς. 
διὰ τοῦτο δὲ εἶπεν ἐγὼ δ᾽ [Ἔποπος 
(πιο ἐγὼ δὲ πάππος) ἀντὶ τοῦ 
πρὸ αὐτοῦ ἐγράφην. --- 5. Φιλο- 
μλέους ἐξ Ἔποπος. τεοοῖθ Βο. 
ἴῃ δηποῖ. δα νεῦρα ἐγὼ δὲ τούτου 
πάππος 5641. γψοΥβι: οϑαθδπαὶ τοῦ 
Ἔποπος. 4858] αἰοαῖ: ἐρὸ αμξεπι 
σώπὶ δορἠοοίϊς Ἐρορϑδ, ψωμὶ ἀπέθ δο- 
Ῥλοοίοπι 5ογίροὶε Τόγθαπι- 6 ΟΡΡΟΙΪ- 
τιν ΡΒ ΟΟΙΘο5 ἐγασοθαϊα ΕΡΟΡρ5,; 
Εχ 4164 ππς Ἐρορθπὶ 6556 αἸοϊξ, 
ΘΟΡΠΟΟΙΪΘδΘ. δα ἀτπιδπὶ ἴρ56 ροσι- 
τοῦθ Πηρίταχ, δἰΐαψιιθ ΕΡορϑ5 ϑορβο- 
οἴθιιβ 586. 6556 ἀυππι ΡΠ ΟΟοἾοΙ, 1ἴᾶ- 
416 Ῥαίγοθπι ἰρβίιιβ ῬΏΠ]ΟΟ 5: ἀπο 
Θαπὶ ϑΘΟΡΠΟΟΙΙ5 Ορτι5 ΘΧρύθββιββθ 
ἀπο πηαϊαῖ. «αθηηδαπιοᾶιπι 1911 
πη σοϑηΐθ (81|1Π186 δἱοσπαῖπι ΠΙρ- 
ῬοΟμΙοὶ δὲ (δ}1186. 5151 βιισσθδβρδηΐ, 
1ᾷ φιοα οβίθμαϊξ ΡΑΙπιθυι5 ΕΧΘσοΟ, 

Ρ. 753. 5Ξ6αιι., δοάθιι πιο 1 86 
δεηΐθ Ποία Ἐρορὶ βισοοθάδύθ Ρ[]- 
Ἰοοίθι δὲ στασβϑιβ ΡΏΙ]ΟΟΙ ἘΡΟΡΘπΙ 
διρηϊποαὶ Οοηλίοι5 ξαοοῖαβ. (Νοπι- 
ΡῈ ΠΙΠ5 586 Ρ6 δυΟσ ΠῚ ΠΟΙ 8 1π|- 
Ῥομδρδηΐαγ : ν. δρυῖο. ΒΙΡ]. δη- 
χα, Ὁ. 725. εὐ ϑίισγζ, Ρσο]ῃβ. 4. 
Ὧ6 ποιληιρι5 ΟΥ, 1802. Ρ. 11. Β.) 
ἀ6 ῬΒΊ]ΟΟΙ] 6 Τυδρῖοο αἀϊοΐππι δα Υ68ρ. 
448, οἵ. 1908. ἀε 6(411|84.5. ἢ. 1.:. δ 
Ἱππονίκου Καλλίας ἐδόκει τὰ πα- 
τρῷῴα διεσπαρκέναι εἰς ἀσέλγειαν, 
ὡς ληφϑεὶς μοιχεύων καὶ ἀποτίσας 
χρήματα. πεκωμῴδηκε δὲ αὐτὸν κα. 
ψῶς Εὔπολις ἐν τοῖς Κόλαξι. --- 
οἵ. ἤδη. 402. 5βθι., 466. εἴς. Ρα4]- 
ΤΑΘΥΠΙ5 1]. 1.: Καλλίας αἰοῖ5 εἰϊδπὶ 
δαδοῦχος, τ΄ 6]5 ἀθᾶνιιβ. ( Ρ[βἱ-- 
δἰΥδὶ ΤΠ] Ποῖ : νἱά. Ηοτσοασοί, 6, 
191. 56 αι. οἴ.) Ἰθρϑῖτιβ πη155115 5ρ8Υ-- 
ἴδηι 88 Ῥϑοθπιὶ ρτοοιγδηάδπι. Χα- 
ὭΟΡΙ. ΗΕ]]. 6, 8, 2. 46 εο Γι γϑῖαβ 
ΟΥ̓, 46. Αὐϊβίορι. μομῃΐβ. (ἔξ. 1. Ὁ. 522. 
ΑὙΡΘΥ,) 4ιιθ πὶ πὰ πα]  Γοϑαπ 1η56- 
οἰαίτασ Αὐἱβῖ. 1η Βδηΐβ, δὲ πὲ [6]- 
Ἰποπθπιῖ ἴῃ σοποίοπη. (805.) ἀ6 οἵι-- 
ὰ5 νᾶ δὲ πιϑίχι ΠΟ Π115 Απαοοῖά 65 
ἴῃ οΥ. 46 ΜΙ υβξίθυης (Ρ. 58. 5646. ἐ.4. 
οα. Ποἰϑῖς.) ἔουξαββθ δὲ ἀ8 6]15 ποσὶ 
Αδ]δη. Υ. Β. 4, 98. 

9280. ἄρ᾽. πια]ῖπι ἄν: ἀΐόδον 7 ο- 
οὶ ἰδὲ ὙΟᾺ] Καἰϊίας. ποΐαμπι, ἢ85 
γψΟοΙ] 85 ΡΘΥΠΊΙΒΟΘΥΙ, 

981. τὸ τίλλεται ἀπὸ τῶν ὁρ- 
νέων. νῦν δὲ ἴσον τῷ πλούσιος τὸ 
γενναῖος. (ποδιϊις, αἴχιιθ αἰν65. 
νἱὰ, ἈπμηΚοη. δα Τίμι. Ρ, 67. Β.) 
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ΠΕ. ὦ Πόσειδον, ἕτερος αὖ τις βαπτὸς ὄρνις οὑτοσί! 

τίς ὀνομάξεταί ποϑ᾽ οὗτος; 

ΕΠ. οὑτοσὶ κατωφαγᾶς. 
-" ΡΩ “ἈΝ [2 

ο85 ΠΕ. ἔστι γὰρ κατωφαγᾶς τις ἄλλος ἡ Κλεώνυμος ; 

πῶς ἂν οὖν Κλεώνυμός γ᾽ ὧν οὐκ ἀπέβαλε τὸν 
λόφον; 

- 3 ’ 

ἀλλὰ μέντοι τίς ποϑ᾽ ἡ λόφωσις ἡ τῶν ὀρνέων; 
ἢ ̓ πὶ τὸν δίαυλον ἦλθον; 

ΕΥ̓. 

ἐπὶ 

οο0 ΠΕ.ὦ 

ὀρνέων; 

ΤΩΝ μα 
φϑσος 98 

οὐδ᾽ ἰδεῖν 

983. ἰΐζα Βομὶ]. Β. ΠὨιϊηά. ὡς ἕτε- 
ρος αὖ τις Βαν. ΑἸ4. Ταπέξ, εἴς, Κ. 
αὖϑις. ναῖππδ5 πιοάα]αέα ΒΥ. ὡς ἕτε- 
ρος αὖ βαπτός. --- βαπτὸς, ρὲ- 
οἰμ5, νεγδίοοίοτγ. 

οϑᾷ, κατῶω φ. (568 Ἰδρίββα νἱ46- 
τσ καταφαγᾶς.) ὅτε βαρύνεται, 
ἐπίϑετον" ὅτε δὲ περισπᾶται, κύ- 
ριον. ἴσως δὲ ἀπὸ τοῦ καταφαγεῖν 
τὸ ὄνομα πεποίηκε διὰ τὴν τοῦ 
Κλεωνύμου πολυφαγίαν. 8. ρτο- 
ΡΥ βἰριϊδποαῖ θὰμπὶ, (πὶ ΟΑΡΙΓΘ 
αοηιῖβθο νοσαῖ, θα Υ͂ΘυΘΥα {1556 
νἹἀθῖαῦ 8ν15 ἰδῖΐο ποχηΐηθ. [)6 6]6- 
ΟὨγπιο σόγαοθ οἵ ἐἰπϊᾶο οἵ. ἴ'ηπι. 
1290. 5644., ΝᾺ}. 852. αἰϊοβᾷιθ ἰο- 
οο5 Οὐπηο]. ἔα 8. 

986. τὸν λόφον. τὸν τῆς πε- 
ρικεφαλαίας. ὡς ῥίψασπις καὶ δει- 
λὸς διαβάλλεται Κλεώνυμος. 8. 8165 
1116 51 Οἰδοηυπαι5 δὲ, {πὶ ἔαοΐαπι; 
πὶ οἱ οὐἱδῖα πορ ἀθΠιαχουϊ, αιιθηι- 
δαἀπιοάτπτι ΟἸΘοηΎ πο ΡΘΥΠΣ ΟἸ ρει 3 
να. δηποΐῖ, δὰ ΝᾺ. 680. 8. 

288. ἐπὶ (ἢ ̓ πὶ τὸν ὃ. ἦλϑον; 
ἐπεὶ οἱ διαυλοδρομοῦντες μεϑ᾽ ὅ- 
πλων τρέχουσιν, ἔχοντες λόφον ἐπὶ 
τῆς κεφαλῆς. 8. ν. ϑραηῇ. δα (6 δ]- 
11πι. Ρ. 659. (88 ἢ. ἴῃ Ρ4]]. 28.) 
Κ. ϑο]οεῦ δέαυλος ξαϊξ ουγϑιι5 σ6-- 
Ὧϊ|5, 41|ὸ 15 βίϑαϊαπι γ6] ρϑαϊριιβ 
ψΕ] οὐχ ΘΠ ΘΕ γθηξαγ, ἱπίθυ ΟἸγπι- 
Ῥίοα οεγίδηγηα χϑοθρίμῃι Ὁ]. 14, 

Ν 

ὥσπερ οἱ Κᾶρες μὲν οὖν 
ὶ λόφων οἰκοῦσιν, ὦ ᾿γάϑ᾽, ἀσφαλείας οὕνεκα. 
Πόσειδον, οὐχ ὁρῷς, ὅσον ξυνείλεκται κακὸν 

ὦναξ "άπολλον, τοῦ νέφους ἰοὺ ἰοὺ, 
2 αι 3 » ᾿ , Ἵ 

τ ἐσὺ υπ΄ αὐτῶν πετομένων τὴν ξἰσο- 

δον. 

ν. (ογβίηὶ Πῖβ5. δροῃ. Ρ. 18. δαᾶ, 
Ῥο]χ 8, 147. ΑΥἸΠΘΗΙΘμσπιπὶ π0- 
Ὁ1165 οἱ αἰνίίθς δϑοϊθβοθηΐθβ δ6ε- 
τηϑρθαηῦ 7115 ΘΘΏΘΥΙ5. ΟΘΥΓΘΙΏΙΠΔ 
ΘΌΤΩΠ 4, 84. 4886 ρα]οθὶς ΟΥδἕδ!]5 
ΟΥ̓Δ ψοπϊθρδηΐ -- ὥσπερ οἱ 
Κᾶρες. Οδτοβ, Ὀ6]Π 0 5155: 118 5618, 
ῬΥΪΏΙΙ ΟΥΒΕ15 1151 6556 αἸσπηΐηΥ, δπ- 
οἴογθ ϑιγ8}. 14. Ρ. 976. ΑἸπι.; (ππ- 
46 ἴῃ ϑέδηρῃ Οο]]6οὐ. ἔσχγασμιμ, ΑἹ- 
οδε1 1810. Ρ. 110. λόφον σείων Κα- 
ρικόν.) ἸἸάθηηχαθ [ΟἸΡιι5 Ἰην βὶ οἵ 
8} 115 δχαριῖαῖ ἰΙοοα δαϊΐα οσσπρα- 
χα, ὉΡῚ ἐυΐξίογοβ θϑϑθηΐ, Β. οἕ. 
Βγθάον! Παπαῦ. ἐδ αἰέετι Οοϑδοΐ. 
Ῥ. 912. 564. 

989, ἐπὶ λόφων. ποὴ ἔδοιθ 
εϑὶ ᾿πηϊ Αγ] ΔΥριῦ85 ἴ8]65 τη ἰαΐ, 
ΒΘΥΠΊΟΠΘ, 4π86 ἴῃ 60 οομβιβί πῇ, 
4ιοα ΔΠ1ΟΥ δἴχιιθ δἰ 6. 8 οοΙρ [αν 
νοχ λύφος. Β6. 

Φ00. κακὸν σοχηῖοα αἰοίιηι δϑὲ 
Ῥτο πλῆϑος. οοάδπι βθηβα 291. νέ- 
φος αἰοϊζαγ, ἀ6 4πὸ ν]64. ΤΠ θΥρρΡ. 
6Ρ. δα Περγυ. 12, 1. Β. ᾿ 

φ09. -- εἴσοδος λέγεται, ἡ ὁ 
Χορὸς εἴσεισιν ἐν τῇ σκηνῇ. (ῬοΥ- 
50η. ργαοῖ, Ἑατῖρ. Ρ. 54. δ64. Ρο]- 
1πχ Οηοπι. ρΡ. 414. Ἰθῖψιια Καπηῃ. 
Β. νἱὰθ οἰϊαπι 4. 6. ϑδοβίθρο 
Τογίφϑ. θον ἰγαπι. Καπδὲ μ. 1.111. 
νο]. 1. ραρδ. 78. 5644. οἱ Βοϊμαϊῃ. 
Πργοὸ ἀθ ἐπμθαϊχβ, ατιθπὶ Ἰαπάανς 
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ΠΕ. οὑτοσὶ πέρδιξ- ἐκεινοσί γε νὴ 41ἰ᾽ ἀτταγᾶς" 
οὑτοσὶ δὲ πηνέλοψ" ἐκεινοσὶ δέ γ᾽ ἀλκυών. 

905 ΕΥ̓͂. τίς γὰρ ἔσϑ᾽ ὀύπισϑεν αὐτῆς; 
ὅστις ἐστί; χειρύλος. 

οὐ γάρ ἐστι Σποργίλος; 

ΠΕ. 

ΕὙ΄ κειρύλος γάρ ἐότιν ὄρνις; 
ΠΕ. 

χαὐτηΐ γε γλαῦξ... 
ΕὙ. 

Θομμθιάουμβ ἢ Ιοχ. σύ, ν. ὀργή- 
στρα. 5] π} 16 γ ΝᾺ. 595. 5621 0Πο- 
γὰπι ΝαΡΙπμ Ἰηϊχοθηέθι 56. ν]- 
ἄεγθ πορϑηιὶ ϑοογαϊθϑο αἴοῖς παρὰ 
τὴν εἴσοδον.) καὶ ἐν ταῖς Νήσοις" 
τί σὺ λέγεις; εἐσὲν δέ ποῦυ 
Αἱδὶ κατ αὐτὴν, ἣν βλέ- 
πεις», τὴν εἴσοδον. 8. 

908, 4. πέρδιξ ποη ποβέχα οἱἷ- 
ὭθΥΘα Ῥουαϊχ, 56 σπαΐὰ (ας5 χοίλδ 
Τεερἠμλτι) 6556 νἀ δίαγ. ν. Βιυξοη. 
Η. Αν. 4. ρ. 97. βθᾳᾳ4., ἀδιῖιβ δα 
Ἄγιϑέοις ΗΣ ΑἹ. Ὁ. 699. 5661|: (ΟἹ. 
788.) πηνέλοψ (οἴ. 1915.) σοπιβ 
δηδίπηι οϑὲ, ἔογίαϑβιθ πα οτιε-- 
7ορΡ6 Τάμηῃ. ν. Οδπιυβ 1. 1, Ρ. 618. 
Β. ἀ6 αὐέαβ676 οἵ αἰοφάζτιο, οἷ. 948. 
εἰ 260. 8.: ἀπὸ τούτου ἡ κατα- 
ρέίϑαησις τῶν εἰς τὸν Χορὸν συν- 
τεινόντων προσώπων κδ΄, ἐν περιτ- 
τῷ ληφϑέντων τῶν προκατειλεγμέ- 
νων. ὁ δὲ τραγικὸς ιδ΄ πρόσωπα 
ἔχει. ἐνταῦϑα δὲ εὐρήσεις ἀριϑμή- 
σας τὰ εἰκοσιτέσσαρα πρόσωπα, ἐξ 
ὧν ὁ κωμικὸς Χορὸς συνίσταται. 

5. οὗ βογρίου νϑῖιι5 περὶ Χοροῦ 
οἵα. μα}ι5 66, νοΐ. 1. Ὁ. 7., ΒΥ βοΙ- 
111 αἰβριι, 46 νθίθυὶ οοπιορθαϊΐα θα. 
Βροκ, 4. ρ. ῖν., Β. δμποῖ. δὰ 
298. εἴς. 

295. κηρύλος (Ι..) Εὐφρόνιός 
φησι τοὺς “Ζ;ωριεῖς λέγειν βάλλε 
[δὲ] βάλλεί(. )κηρύλος εἴην" 
τοὺς δὲ ᾿ἀττικοὺς κείρυλον. φησὶ 
δὲ “ίδυμος, τὸ κατὰ φύσιν ὄνομα 
κείρυλος λέγε σϑαι. ᾿Ἀντίγονος͵ δέ 
φησι τοὺς ἄρσενας τῶν ἀλκυόνων 
κηρύλους λέγεσϑαι. οὗς γηφάσκον- 
τας αἱ ϑήλειαι βαστάξουσι τοῖς 
πτεροῖς. (ἄλλως.) μήποτε παρὼ τὸ 
κείρειν ἐσχημάτικεν. ὁ δὲ Σποργί- 
λος ἦν κουρεύς. μνημονεύει αὐτοῦ 

τί φής; τίς γλαῦχ᾽ ᾿ϑήναξ᾽ ἤγαγε; 

Πλάτων ἐν ΖΣοφισταῖς" τὸ Σπορ- 
γίλου κπκουρεῖον», ἔχϑιστον 
τέγος. - ἄλλως. ὁ ἄρσην ἀλκυὼν 
κηρύλος λέγεται. (ραΐζαξαγ κήρυλος 
6] κηρύλος 6558 πι|85 δίθδθαο. νυ. 
Οδπλιβ 1]. 1. Ρ. 177., Βεοοιηδημ, δα 
Απΐρ. Οαγγβῖ, Ὁ. 52., Ῥμοῖ. 1Ἰ6χ. 
Ρ. 118., Ζομᾶγ. 2, 1905. Ἰριχὰβ 
Ἰδιιαα, β) - 8. κειρύλος.- νὰ]- 
δ8ο κηρύλος. ἴπ ΠΙΘΠΊΡΥ. κιρύλος. 
ποϑίγδηι ἰθούομθπι ἔπθηΐαγ σοι, 
ΟΥ̓ΤΕΙΟΙ, πιοΥϊο : ΠϑΙ 416 Ἰσοῖ15 Ρ6- 
ΥἹΣ, ὮΪΒΙ ΡΘΥ αἱρμιΠοησιιπι ΠΟΠΙΘΗ 
ΒΟΥ θαίασ, δἰϊααῖαγ δα σνϑυριπὶ 
μείρω., ῬΥορυλιπι αΥ15, σΠαδπὶ 6Χ- 
Θογοθραὺ ϑρούριι8 ΤΟΥ. Μ8γ., γ8-" 
ΧᾺΠὶ ΑΥ15 11{Ππ5 ΠΟΠΊΘΗ ξιιῖ556 ν]66- 
ἰὰγ κήρυλος δῖνα κπηρύλος. ὅ86}ο]. 
δα Ρίπε, 589. 4αθπι ΒΘ. ἰαιά αν: 
τοιοῦτόν τι παίζει καὶ περὶ κειρύ- 
λου ἐν θρνισιν, ἔνϑα καὶ διὰ τοῦ 
ἡ νοεῖται ἡ λέξις. ὡς ἐπὶ τοῦ ὄρ- 
νιϑος οὕτω λεγομένου, καὶ διὰ δὲ- 
φϑόγγου δὲ διά τινα κουρέα, ὡς 
ἀπὸ τοῦ πείρω. 

06, οὐ γάρ ἐστι Σιπ.; ποτχιτια 
νἱνίε δϑρογριίμδ)γ αὶ 6δὲ κειρύλος 

907. ᾿4ϑηναζ᾽, Δ4εἤοπας, ατῖα 
δρθοϊδιίουβ βπηΐ ΔΙΠ ΘΙ ΘΗ565 : Π8ΠῚ 

Βοθηδ ΟΠ Θϑὺ ΑἸ ΠΘΠ18. πιοπιῖξ Βο. 
ὅὺ: - παροιμία δὲ ἔστιν ἐπὶ τῶν 
μάτην ἐπισωρευόντων τινὰ ἐπὶ τοῖς 
προὐπάρχουσιν" οἷον εἴ τις ἐν 4ἐ- 
γύπτῳ αἷτον ἐπαγαγ "ἢ γ Ἃ ἐν Κιλι- 
κίᾳ κρόκον. ἐνταῦϑα οὖν, ἐπεὶ 
᾿Αϑήνηϑέν ἐστιν ἡ γλαῦξ, κατὰ 
τὴν παροιμίαν λέγει; τίς εἰς ᾿4ϑή- 
νας γλαῦκ᾽ ἐνήνοχεν: (βου. : ΞΖ 
εἰς 449. γλαυξὶ γλαῦκ᾽ ἐνήν.; νοὶ 
ἐπενήνοχεν ; γϑϑεσαϊο ΒΘΠΒΥΊΟ. ) “4η- 
μων δέ φησιν; ὅτι οὐ τοῦ ξώου 
μόνον πληϑύνοντος ἐν τῇ πόλει, 
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ΠΕ. κίττα, τρυγὼν, κορυδὸς, ἐλεᾶς. ὑποϑθυμὶς, περι- 
στερὰ, 

νέρτος, ἱέραξ, φάττα, κόκκυξ, ἐρυϑρόπους, κεβλή- 

800 
πυρις, 

πορφυρὶς, κέρχνη, κολυμβὶς, ἀμπελὶς, φήνη, δρύοψ. 
ΕΥ̓. ἰοὺ ἰοὺ, τῶν ὀρνέων ! ΠΡ (Ὁ Αι ς 

᾽ . Ἁ “ Η , Ϊ' 

ἰου ἰοῦ, τῶν χοψιχῶν : 

ἀλλὰ καὶ [ὅτι} τοῦ νομίσματος 
(1028.), καὶ ὅτε οὐκ ἐν ἀργύρῳ 
μόνῳ, ἀλλὰ καὶ ἐν χαλκῷ χαρασ- 
σουσι τὴν γλαῦκα, διὸ τὴν παροι- 
μίαν εἰρῆσϑαι. μήποτε δὲ ἐπὶ τοῦ 
ξώου εἰκός ἔστι λεχϑῆναι μόνου. 8. 

2098. κέίττα (ΔΑἴξ, ρΥοὸ πίσσα) ε5ὲ 
Ρίοα (Εἰδέ6τ): ν. Βυϊξοη. Η. ἂν. ἢ. 
64.: εἰ δειο φαϊάδη Ἰη ΗΪβι. τ δῖ, 
ϑαχαϊηΐδθ, ααθι Θομ ποι ἀου. 5βθααΐ- 
ἴὰγ, δαοίουθ ΠΟ μέρα ναγία,, 5868 
ξἰαπάατία (Εἰολοίαουίολμε, ΠοίΞ-- 
δοΐθθγθ). Οδπλι5 ἰαπιθη ᾧ. Ρ. 099. 
κίτταν ρΡίοϑπι νυραγθηι 6556 οοπη- 
βεῖ. ἐβ τρυγύνιε, ἐμγέμτε (Ταὰτγ- 
ἐεϊεααῦ6), ν. 18. Οδηλι5 Ρ. 814. εὐ 
Βυΐοη. 4. Ρ. 108. χορυδὸς 65 
αἰαμάα ογίδεαέα (ϑεμορβίογολθ). ν. 
δι. Ρ. 74. 56αιι. (οἴ. 447. 5644.) 
ἐλεᾶς 40}.886 510, ἀδᾷαιιδ ᾿ποοσιαπι 
4υᾶπι 4186 ἑλέα 8ρ. Αὐἱβίοι, Η, ἃ. 
(9, 16..2. ,.6΄η ΚΙοίπου δαμηρῖνο- 
δεῖ, ψὸ ρεὲὺ αἴθ Ηάβομσ, ἔλαια 
Βάρθη “ οἵἴο. ϑομ ποι οΥ, βυρρ θη. 
Ἰοχίοὶ.) δαὶ βεπηδίασῦ πὸπ ΟἸΘΥΥΘ 
Ὁ 68, {1886 ἐλεὸς αἀϊοϊτισ, (αἰιιοο, 
Κισολθωίς πιιὲ σοίδέολεε “ρϑτὶ: 
Βυ, 2. Ρ. 108. 5644.) ὑποϑυμί- 
ὃ ες (ὑποϑυμιάδες 2) ἀρ. ΡἸαε. ϑγπιρ. 
8, 1. Ρ. 567. τ. 8. ΒΕΙ5Κ. αἱοσιαπῖαῦ 
βόυία ἃ σουν οἱ θι15. βιιβρεηξα; αιοα- 
τᾶπι ΘΥΤαμὰ σΘηλ5. ἢ, ἰ, 1η16}]1σ6η-- 
ἀππὶ 511, που ἐπι πὶ δϑῦ. ΘΟ ΠΟΙΟΥ͂ 
εξ νέρτος εχ γαρδοίππι ἀνίατα 
ΒΈΠΟΥΘ. τ8πηὶ περιστερὰν οοἰππι- 
θατι 6556 δϑιῖ5 οοηβίαϊ, (6 φάττα 
(ραίμηιῦο, «ρτίάθ Ἴαμὖό: οἴ. ΒυΕῈ, 4. 
169.) δὰ ΡΙ]αξ. ρ. 546. (1007. Βιι5 
ε6.} αἰοίπμπ οβὲ, ἑέρ α ξ, Ξασοὺ [ὁ 
491.} 6165, αοοϊρίεος (Παδίολι) δας 
νωΐτγ Αδργμειομα οϑῖ. (Βα, 1, 
136. Οδμπι5 9, 810.) κόκκυξ οὶ 
οπμομῖμο. ἐρυϑρόπου ς πυϊὰ1άθηι 

ἈΒΙΒΤΟΡΗΑΝΕΒ [1᾿ 

81} αὶ ἐρυϑινὸς ἀρ. ΑΥἱδίοξ, (16 
γοιρθὲ, Οδμλι5 2. Ρ, 785.) αὐ ἐρέ- 
ὅακος (τωδδοια }, τῃοϑυϊαηι δϑί. 
ΠΊΟΣ ἀπῚ5 6. ὅ010]1]. πιομπμϊξ, ἀἰν]- 
51π| δου θθηάηι 6558 χεβλὴ πυρίς: 
βοΐ αἱίου. ἀοοιῖξδ, 1184. πη Εσηλ 94 
ανταπὶ (πάρ ἃ ν. 299.,, ὉΡῚ νἱα, 
ΔΏΔ ΟἿ.) ΠΟ ΞΟΥΥΑΥΪ, νΘΥΠὶ ΟἸηΐ- 
ἼΟ ΡΙμγθ5. 4π|8πὶ 96. ἀνθ5 ὑγυ 1556 
υἱἀθηταῦ, δῦ σοπδρθοίδθ οοσίθ 65- 
56. 4186 διΐθηι 1118 ἔχου ἃν]5, 
Ἰβῃμοταίασ. πορφυρὲς ε; πορ- 
φυρίων αἰϊνογβαγιπι ἀν ]ππὶ ἔπ6- 
ταῦ ὩΟΠΙΐπει. ΕὙΔΏΘΟΘΆ]], 1 ΘΥΡΥ 68 
πορφυοὶς τοάα!ϊδ ροιίθ ομίξατιε, 1διι-- 
ἀαῖο Βιξξ. 15. Ρ. 802. κέρχνη νυἱ- 
ἄρλαν θαάθηι 6558, 4186 81165 κέγ- 
χρις εἵ χεγχρηὶς [6ἱ 568.., 1108., 
1361. κέρχνὴς] αἰοίξαγ, εἰγιωτιοιεῖμϑ, 
ἀθγ Τἀμγπιζαίβς. (Οαυαιιβ 2. Ρ. 256., 
ϑομ ποία θυ, δὰ Δ β]δη. Η, ἃ. 9, 43.) 
κολυμβὶς, μεγισπιαέχία,, ( Ταπολογ᾽ 
οοἰγπιῦο. Οδμηλιβ5 2, 92389,)ὴ ἀμπε- 
λὶς οαάθμπι ανὶβ σᾶποσα 6556 νἱα6- 
ἴὰγ,) 4πᾶ6 4115. ἀμπελίων αἰοϊξαγ, 
(δέφῖπον Το ρ ὁτιδολσιθρΡ 67.) 56 οπ-- 
ἀαπὶ Βιιΐξ, 5. Ρ. 814.) φήνη εεϊ 
οδοίξγαρα, δα] 6 σΘηῖ5. ογγγαῖθ 
80. ΒΗ, 1. ». 96. (.βοειιδτθολον.) 
οἵ, ἀδηι. 2, 577. 5βθαιι., ϑομπϑιά θυ. 
8 ΡυἊδχὶοὶ 11. ΘΙ χιια μᾶρ. 93, 
δρύοφψ ργούβιιβ ἱσποία δϑ, πο 
ΑἸ1Ρ1, αιδητιηι 5010, ΠΙΘΙΠΟΥΔΙΩΥ, 

801. βεαι. τῶν ὀρνέων, τῶν 
κοψίχων. νἱὰ. δηηοῖ. δὰ 61. 

802, κόύόψεχος 6βὲ Αἰ, ξογιηᾶ 
Ῥήο νι]ρ. κόσσυφος, κοττυφος: ν. 
Μοεσχὶβ Ρ. 910. εὐ Ηδβυοῃ, οἴπὶ 1π- 
ἴθγρρ. δβὲ πιϑγμία (δεδισαγξο “πι-- 
461}: ῬμΠ, 5. Ρ. 942., ἀδηϊὰβ 2. Ρ. 
δῶν Β. οἷ. 771..1006. 

1 
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οἷα πιππίξουσι καὶ τρέχουσι διακεκραγότες 

ἩΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

Ἐπ Ὁ. 

ὧρ᾽ ἀπειλοῦσίν 78 νῶν: οἴμοι; κεχήνασίν γέ τοι 

τίνα τόπον νέμεται; : 

510 φίλον ἔχων πάρει; 
κοινὸν, ἀσφαλῆ, δίκαιον, ἡδὺν, ὠφελήσιμον. 

καὶ βλέπουσιν εἰς σὲ κἀμέ! 
»"Ὕ χ 3 ι τω τοῦτο μὲν καμοὶ δοκεῖ. 

πο-πο- πο-πο-πο- πο-πο- ποῦ μ' ἄρ᾽ ὃς ἐκάλεσε; 
4ο. στ. α. 

ἅἄπι.- 

οὑτοσὶ πάλαι πάρειμι, κοὐκ ἀποστατῶ 'φίλων. {-ἰ- Ὁ: 

τί--τί- τί-- τίνα λόγον ἄρα ποτὲ πρός γ᾽ ἐμὲ ἀντ. α΄. 

ἢ Ἐν Ὁ. 

ἄνδρε γὰρ λεπτὼ λογιστὰ δεῦρ᾽ ἀφῖχϑον ὡς ἐμέ. 

. ποῦ; πᾶ; πῶς φής; 

ΕΠ. 

515 

900. πιππ. κατὰ «αίμησιν τῶν 
ὀρνέων πεποίηται ἡ λέξις. λέγει 
δὲ οὗτος καὶ τὸ ποτίζειν πιππύΐζειν 
(πιπίξειν). 8. πιππίζειν 561 πιπίζειν 
δβῦ 1πίου νϑύρα. ΧΕ] θτι5. νΑΥΪΘΥΠ 
δηϊπιαηξιιηι ν ΘΟ 65 ΘΧΡΥΙ πη ἴ ΠΥ. ν᾿. 
Οαϑϑιθοηΐδπα Ρ. 56. 5644., ὕῖοκ. 
Δηϊηι. δα Απιπιοη. Ὁ. 998. 5644.» 
ϑῖαγ. Ῥτοὶ, 5. ἀ8 γοῦο. 8η1π|. Ρ. 19. 

806. ΡαΙΡαϊγο ἔδοϊς ἀνθ5, αιιδϑὶ 
685, 488 Υἱῖθ ἰΙσααϊ πϑϑοϊθηξ : Δ ΠῚ 
πὸ - οϑὲ 1μὶ πὶ ΥΘΥΡΪ ποῦ, αποα 
βοαυϊζαῦ,, βἰοιξ τί-- τοῦ τίνα 809., 
4886 νοσάθη]8 ΡΥΟμ τ ΟἸδἔμι γα 8. ἃν 65 
τιάϊοι οὔθη ατιηΐ, 70 0 51Π11}1 ΘΌΥΤ 5 
ΔΡ. ῬΙδπίιπι ΝΜοξι. 811. ποβέτϑθ 
δα ΡΟΕΝ. ἐξοδης [να᾿. 9. ρὲ 80:8 

δοφιῖα εἰδὲ νἱἀσοὸγ πιὰ -- πὰ --ὐπαά6- 
γε δ συγϑαβ 992. ξμγι πιὸ αἱ ππα-- 
πιὰ - τπαάογοῇ οἱ 816, ο- ὁ - οοεί- 
ἰμ5 65 τπθιιδ: δῖ 8110 «Ρουππθηξ 
1114 εὶ -- εἷ -- εἱλίσσετε, εἰ -- εἷ -- εὶ τ 
εἱλίσσουσα, Ἀδη. 1942... 1974. 16- 
δἰταγ δαξοπι ντ]ρο ποποποποποπο- 
ποποποὶ εἰ 809. τιτιτιτιτιμπτροῦ 
γε] τιτιτιτιτιμπρού. αν. Ροϑβέθυϊο- 
Το Ἰοοο: τίτίτίτίἰτίτἰτίτί οὐαΐββο 1ϑῖο 
-προὺ νεὶ] -πτροῦ, εχ απὸ ἱπὲ6]]1-- 
8845, π6 906. αιϊάθηι ΞΟΥΙΒ ΘΠ πππὶ 
6556 -ποί: 598 ἀθαϊΣ ξογίαϑθϑθ Οο- 
τηΐοιβ ποῖ μ᾽ ἄρ᾽ ὃς ἐκάλεσε; χιοὰ 
ποῖ ᾿πΘ] θρᾶμδ, οδίθχμμι ΠΟΥΑΥῚ πλ6- 

ὥ- 

φήμ᾽ ἀπ᾽ ἀνθρώπων ἀφῖχϑαι δεῦρο πρεσβύτα δύο" 
ἤκχετον δ᾽ ἔχοντε πρέμνον πράγματος πελωρίου. 

ἔγιπὶ ΠΟΥ σψϑΥϑβιαι] ἸΟΉ ΟΥ̓Δ 68 
γερθυθυθηξ οΥ Παρ α5 ἰδία βϑΘΡ 5 
αιδηι 581 Θβϑρῖ. 

807. Ῥαια4 6 ΠΡΥῚ ΟἸτπι δα: τί- 
να τύπον ἄρα, νέμεται; ἣν. ο. Α 
Ῥατὶβ. δἰΐϑπι ὥρα ποτὲ, αιοᾶ πε- 
πὸ ἔδοιϊθ ἀαθϊξαν θυ απ 5}816-- 
οἴππι 51} 809... ἈΡῚ οἱ βϑηΐθηῖδδ δὲ 
πιθῖγο ἴδπὶ δρίμππι δϑὲ σιδηι ἱπὸ- 
Ρίαπι [ι. 1. χὰ ρϑγξθπι Πουιαπι ΡΘτ- 
βρθχιῖ, Πιπᾶ,., ἴθ βουναυ ἄρα. 

819. λεπτῶ λογ. λεπτοὶ εἰς τὸ 
λογίσασϑαι. 5. δὲ ὕὑδειος λεπτοσο- 
φιστὼ, Ἰι. 6. λεπτῶ σοφιστὰ, αιιοὰ 
τάδ Πᾶννες. Μιβο. οὐῖ. Ρ. 989. 
48 σοφιστὴς πο ΥΑ͵Ὸ Ἰρε δον 
ἀρια Αὐἱεξ., λογιστὴς δὐΐθπι ποπ- 
ΘΙ ἬΞΕΙΣ ᾿Ξ Ρ᾽δυίβαιιθ ΠΡ Υ]5, βοᾷ 
τϑοῖθ Β.: ἘΧΦΌ ΘΙ Πι5 ΠῚ λογιστὼ, 

οἱ ούδηΐξ Αἰμθηὶβ 10 λογεσταὶ, 84 
4.05 πιαρ ϑἔγαξα5. ΘΡΘιιμἐ85. ΤΠ ΠΘΓΘ 
γαϊϊίοπθαι γϑίουσθ ορογΐίθβραξ (Ὁ. 
Ηδγροογαῖ. ἢ. ν.)}, οἵ δ 2 λογι- 
σταὶ, αὶ ν]ἀθραηΐ, 6 ἔγαιιβ οολ- 
τ ουθίαυ 40 115. 4αϊ Υθρ. 56- 
γϑρδηὶ. (θὲ. [6 .. Αἴξ, Ρ. 808.) 
60 ἔοτγίαββθ ΝΝοβίθυ ΥθεΌθχῖῖ. 

8183. διαταράσσονται οἱ ὄρνιϑες 
ἀκηκούτες ἄνδρας παρεῖναι" ὑπο- 
πτεύουσι γὰρ αὐτοὺς εἶναι ὀρνι- 
ϑοϑήρας. Ὡς 

815. ἔχ, πρέμνον. στέλεχος καὲ 
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ΧΟ. ὦ μέγιστον ἐξαμαρτὼν, ἐξότου ᾽τράφην ἐγὼ, 
πῶς λέγεις; 

τί μ᾽ εἰργάσω; 

καὶ δεδρακώς γ᾽ ἥδομαι. 

εἰ παρ ὑμῖν εἴμ᾽ ἐγώ. 

ΕΠ. μήπως φοβηϑῆς τὸν λόγον. 
ΧΟ. 

ΕΠ. ἄνδο᾽ ἐδεξάμην ἐραστὰ τῆσδε τῆς ξυνουσίας. 
ΧΟ. καὶ δέδραχας τοῦτο τοὔργον; 
ΕΠ. 

890 ΧΟ. χἀστὸν ἤδη που παρ᾽ ἡμῖν; 
ἘΠ. 

ΧΟ. ἔα ἔα, προδεδόμεϑ᾽, ἀνόσιά τ᾽ ἐπάϑομεν ! 4ο. ἢ. 

ὃς γὰρ φίλος ἦν, ὁμοτρόφα ὃ᾽ ἡμῖν ἃ5.; ἃ. οἱ 1. ἢ. 
Ἐ ἐνέμετο πεδία παρ᾽ ἡμῖν, 
παρέβη μὲν ϑεσμοὺς ἀρχαίους, 

825 (5) παρέβη δ᾽ ὅρκους ὀρνίϑων, 

ἄα. ἰτ. 

αηΐ. 4, 

ὃ. ῬΆΓ. 

ἐς δὲ δόλον ἐξεκάλεδσεν παρέβαλέν τ᾽ ἐμὲ παραὶ 

δίξαν, πράγματος δὲ πελωρίου. ὃ 
ἐστι χρήσιμόν τι εἰσηγούμενοι. 8. 
-- ἔργον πελώριον αἰχὶῦ ΡΙῃ4, ΡΥ, 
6, 8. 5. αἴεοϊαι ροδία νεῦρα ἰὰ- 
χηΐάα οὐ Αθβοῦγ θα, Β. 

816. ἐτράφην ργο ἐβίουν ἀϊ- 
χὶς βρη ΠΟΘΠΓΘΥ δὲ συἱάϊοι!θ, αιΐα 
νἰΐα ανΐαπὶ οὐ δηϊηηϑηιπι Ὠ1Π1] 
δ᾽ 6556 νἹἀθίυσ αᾶπὶ ΠΕΥ 15. 
οἵ,: 597. 

817. νυΐρο μήπω . αἱ 8ρ. ἘπτΙὶρ. 
Ηδθο. 1918., 1Ὀὶ1}Π] 6 πηὶ μήπως 5011- 
Ῥϑὶὲ Ηδύπι: ΠΘάιι6 ἈΒΒΘΏΠΟΥ ΡοΥ-- 
500 Οχὶβεϊπηδ 1. Αἰτοοβ. ΠΟ ηη- 
ἀπαπι ἀΐοογα μήπο ρτὸ μήπως ΡΕΥ͂ 
λιτότητα, Ῥτορίευ πρὶ συϊ ταί 6 π,, 
Ἡέεβυοι.: μήπως, μήποτε. 

818. τῆς συν. τῆς ἡμῶν τῶν 
ὀρνέων κοινωνίας καὶ διαγωγῆς. 8. 

519. καὶ --- τοὔργον. ἢ. 6. καὶ 
τοῦτο τοὔργ. δ.; ἄοο φμοφιι6 ζ6οἰ-- 
5212 

8590, 1ἴὰ ὨΙπα, ἱπαρίθ σπ]ριιβ 11- 
Ῥγαυϊουαπι: κ. ἤδη που; ἘΠ. παρ᾽ 
ἡμῖν, εἰ εἴο., πθο ἀθάιιθ θθὴη8 ΒΥ. 
εἴ Ιἤνούπ,: κ. ἤδη ποῦ; ἘΠ. παρ᾽ 
ὑμῖν. εἰ εἴς. 

8992, βϑύρθχαπι Π0χὶ ; ὁμότροφά 
δ᾽ ἡμῖν. 

γένος ἀνόσιον, ὅπερ, 
Ῥᾶθ. ΠοΧ, 

823, παρ᾽ ἡμῖν. ἰπ!16 δαα1- 
Ἰδπιθηλαπι: Π60 ἀπο, (απ Πᾶ66 
αἰξεοῖα β᾽ηΐ, πη] πη 4186. 588 5ΟΥΡῚ 
παρ ἤμαρ, φμοείαϊθ, ααοα δρ 1551-- 
γ11Π], 5866086 ν οἵ ρ 1πτοχαθ οοπ- 

ἔισαθ ἴῃ ΠΙΡΥ]5: νυν], ΑἸὨΓΠΟ]. Ῥαϊδί. 
1μ 166. 

8934, παρ. μὲν ϑεσμούς. ὡς 
τούτου νενομοϑετημένου αὐτοῖς τὸ 
μὴ συνεῖναι ἀνθρώποις. 8. ϑεσμοὲ 
ῬΥΟΡΥΙΘ αἰοΐδθ βιηῦ Ὠυϑοοηῖβ 16.- 
5865, 4πδΥιπι ΡΥ ΠΠΊ νΟΟΔΡ. ογαΐ 
ἁεσμὸς, 584 ποπιθη δα 8145 Ι6ρῈ5 
ἸΏΡΥΪ 15 ΔΗ 4185 ἰγϑη5] [λΠι, Υ. 
ἸΏΓΘΥΡΡ. Αβ]ΐδηὶ Υ, Η, 8ὃ, 10. πα- 
ραβαίνειν, πιίρταγο, ἔθ θηΐου 
114 Ροπζαγ, Β. 

896. ΠΡΥῚ ἐκάλεσεν εἴ παρὺῶ, νογ- 
δι Πίαηΐο δἴψιιθ μειούρῳ. δρῦϊιβ 
οἴΐδαπι ογαίοηι ἐξεκάλεσεν, δυοοαυϊὲ 
δγανὶ οἱ Β]δπηαα 58 οουῃρο]]αύϊο- 
ὯΘ6; 4αρδπιδαπιοάπμηι 8111ιι5. 7. 501. 
Ῥίδοοπι 6 ρμεγιθέγαϊιωδ ὁδοα θνοσαγι 
αἰχὶς εἴο. εἰσεκάλεσεν Ῥ᾽δοιῖς 8614- 
Ἰεσὸ ἴπ ΠΠΡγῸ ἀθ νϑύβ. ἀοομπι, ἔου- 
τᾶ παραὶ πολ ΔΡΠουσδὲ ἃ πη6]10]5 
οἰΐδην Οοταϊοουαπι. α«ποᾶ δα πῖ6- 
ἵχαπα αἰ ποί, Ηδρμδοβίϊοι ο. 18, 
(περὶ παιωνικοῦ): δύναται δὲ, ἴα- 

ἢ 5.5. 
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ἐξότου γένετό γ᾽, ἐπ᾽ ἐμοὶ πολέμιον ἐτράφη. ραο. ἱ. 
ἀλλὰ πρὸς μὲν τοῦτον ἡμῖν ἐστιν ὕστερος λόγος" 

ἐπ ἘΠ 

το δὲ πρεσβύτα δοκεῖ μοι τώδε δοῦναι τὴν δίκην, 
διαφορηϑῆναί ὃ᾽ ὑφ᾽ ἡμῶν. 

ὡς ἀπωλόμεσϑ᾽ ἄρα. 
ΕΥ̓͂. αἴτιος μέντοι σὺ νῶν εἶ τῶν κακῶν τούτων μόνος" 

ἐπὶ τί γάρ μ' ἐκεῖθεν ἦγες: 
ἵν᾽ ἀκολουϑοίης ἐμοί. 

κΆ ( 3 2 Γ 
. ἵνα. μὲν οὐν χλαοιμι μεγάλα. 

τοῦτο μὲν ληρεῖς ἔχων 
ΠΕ. κάρτα᾽ πῶς κλαυσεῖ γὰρ, ἣν ἅπαξ γε τὠφϑαλμὼ 

596 ΧΟ. ἰὼ ἰὼ, ἔπαγ᾽, ἔπιϑ᾽ ἐπίφερε πολέμιον 

᾿κκοπῇς; 

ἀντ. β΄. 
ὁρμὲὰν φονίαν, πτέρυγά τε παντᾶ 
ἐπίβαλε, περί τε κύχλωσαι, 

ς » φ.2 :] ΄ » 
ὡς δεῖ τῶὠδ΄ οἰμώξειν ἄμφω 

5 καὶ δοῦναι ῥύγχει φορβάν. 

σας, καὶ μέχρι τοῦ ξξαμέτρου προ- 
χόπτειν τὸ μέτρον. οἵ. ΑΟΠ. 908., 
691.. 990. εἴο. 

897. Ἰορίταν ἐ ξότ᾽ ἐγ. γ᾽, ἐπ᾽ ἐμοὶ 
πολ. τ᾽ ἐτράφη. Ἀδν, εοὲ 9 Ραγσ]ββ. 
ἐγένετ᾽ ἐπ᾿ ἐμοί (Α Ῥαγ15. ἐμοῦ). 
ῬΘΥνουβα ΒΥ. ὕπ0Ὸ ψϑύϑιι ἔθ τ.. πιῖχ- 
ἰδ θ ΡΆΘΟΜΙΡιι5 αἰν οΥβῖϑ : 

γένος ἀνόσι [ον ὅπερ, ἐξ Ι ὅτου 
γ᾽ ἐγέ | νετ΄᾽, ἐπ᾽ ἐμοί, 

14 ἰδηιθ ὙἹαϊδ, βου. Βομαιηι 6558 
ἐξότου. (Ραυ]β. δε οἀα. νεΐξ, ἐγένε- 
τό γ᾽ ἐπ᾽ ἐμοί. τὲ νεῖ γὲ ροβῖ πο- 
λέμιον αἀάτταπι δεὶ ἃ Μοίσιοο ταα- 
16 ξεγυίαῖο. --- Β.: ἐς δόλον, 60 
ΘΟΠ51Π10 (εἰς), τιΆὸ ἀβοίρθύθυ. παρα- 
βάλλειν εϑὶ οὗ ίοογθ, σοπιπιεεγοδ, 
θομπο οἵ πιϑ]ο 56πβιι, ν. Ἴθι. Νῖαρ. 
Ῥ- 680., Ηεεγοῖ. ἔ. 2. Ρ. 857. 5641.» 
ἌΡγεβοι. ὈΠὰς. ΤΉμΟ. Ρ. 314. 
338. νυ]ρὸ Πρυὶ πρὸς μὲν οὖν 

τὸν ὄρνιν ἡμῖν͵ ἐστιν Ὁ. 1Δ.,, οοχτο- 
Ῥία ροβίθυϊοσθ ἱπ ὄρνιν οοηΐσγα τι- 
51 Πι. ϑιιαα5 θα, (πδπὶ Νῖδ. νούθᾶ 
Οομϊοὶ οπιίβὶς, ἐθϑῖθ ὨοΡρσ.) ἀλλὰ 
πρὸς μὲν τούτους ὥ. λ. Ῥούβοι. 
ἃ ΕΌΧΊΡ. Ηθο. “0Ή.: ἀλλὰ πρὸς 
τοῦτον μὲν ἡμῖν ἐστιν ὕ. λ. 

8929. τὴν δίκην, Ῥορηδηι 1]- 
1ᾶπὶ, ἀπάτην οοπδιϊξαΐαπι., απᾶηὶ 
αἸοίαγιις οϑὲ Οποσιιβ. ᾿Ἰϑοθσδίιομβ, 
πο δίκην ΘΘΠΘΥΑΙΠΓΕΥ͂. 

890. δεα φορ. διασπασϑῆναι. 8. 
833. πιοηιῦ Β., κλάειν ἂρ. ὅο- 

Πλϊοιπὶ ἴθυθ β᾽σησαΥθ ἐπζοίΐσοπε 
6556. 564 Δ] ΓθΥΠῈ ΡΤΟΡΥῚΘ δοοῖρθ- 
Υ6, οὰπι αἸοδὲ κλαυσεῖ (Αἰ σα: ν. 
ΤΠοπι. Μᾶρσ. Ρ. 586.). --- ληρεῖς 
ἔχων. νἱὰ. Μαλμ. συ. βτ. ὃ. 567. 

884. ἱπορὲβ ΠΡΥῚ: --- κάρτα. Ἐ}Ω 
πῶς; ΠΕ. κπλαυσεῖ γὰρ -- ἔπκο- 
πῇς. πθο πλ]το πι6]11|5, ααϊ: ἔχκο- 
πῆς ; Οοἴθυβ ᾿πηηλιίαῖὶς σα θρα οΥὐ- 
Ταΐιη εϑβὲ 1π πο 5 ῬΘΥΞΟΙΒΓΊΙΠΙ. 

995. ἔπαγε. παρακελεύονται ἕ- 
αὐτοῖς ὡς ἐν πολεμικῇ παρατάξει, 
βουλόμενοι κατ᾽ αὐτῶν ὁρμῆσαι. 5. 

836. παντᾶ Β. δὲ Ὀϊηά. ΠΡτὶ πάν- 
τα, τ Π,γ8. 169., 180., ϑορη. ΤΎδοΙ. 
619. εἰος 

888. οὐμώ ξειν, ρίογαγεν, ῬεΥ- 
ΓΘ. 

999. ᾿Δσκληπιάδης φησὶν, ἀπὸ 
᾿ἀνδρομέδας εἶναι, (Ευυ!ρ. Απάγομ. 
ἐΡτν Ππς ἐκθεῖναι κήτεϊ φορ- 
βάν.) ὡς καὶ τὸ σὰ γὰρ ταῦτα 
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» ᾿ κ᾿ » . »Ἤ , "ἃ ᾽ ᾿»»ἤ 

οὔτε γὰρ ρος σκχίερον, οὔτε νδφος αἰϑέριον, οὔτε 

πολιὸν πέλαγος 
ἔστιν, ὅ τι δέξεται τώδ᾽ ἀποφυγόντε με. 
ἀλλὰ. μὴ μέλλωμεν ἤδη τώδε τίλλειν καὶ δάκνειν. 

ς 

σοῦ ᾿σϑ᾽ ὁ 

τα 1 ἍΝ 

ταξίαρχος; ἐπαγέτω τὸ δεξιὸν πέρας. 
ΕΥ̓͂. τοῦτ᾽ ἐκεῖνο! ποῖ φύγω δύστηνος; 

ΧΙ. 

845 ΕΥ̓ ἵν ὑπὸ τούτων 
ΠΕ. 

ἐκφυγεῖν ; 
ὌΠ 

ΗΕ. 

οὗτος, οὐ μενεῖς ; 

διαφορηϑῶ; 
πῶς γὰρ ἂν τούτους δοκεῖς 

οὐκ οἶδ᾽ ὅπως ἄν. 
ἀλλ᾽ ἐγώ τοί δοι λέγω, 

ὅτι μένοντε δεῖ μάχεσϑαι, λαμβάνειν τε τῶν χυ- 

πάντα, καὶ ἐκεῖσε δεῦρο. (9) 
γράφεται καὶ ῥάμφει, ὅπερ βέλ- 
τιον " ῥάμφος γὰρ ἐπὶ ὀρνέου, ἐπὶ 
δὲ χοίρου ῥύγχος. 8. φποά Οτδπι- 
ταδῖϊοὶ σοηβεϊ αὐ αἸΒΟΥ 6. ἸΠΓΘΥ͂ 
ῥύγχος εἴ ῥώάμφος, ποη εβὲ ἃ 5ουἹ- 
Ῥίουθιιβ 1ρβῖὶβ αἸΠρο πίθου ορβοῦνα- 
τὰπι. ν. ΤΥ]. οἱ Οπάθηά. δὰ ΤΉ, 
Ἵ]αρ. ». 787. βεψι. Β. οἵ, 854., 454. 
Ξε πϑεροῖο ἔαηθῃ ἃ τροπικῶς ἰδΔη- 
απ ῥύγχος αἰοαίαῦ ἃν]5 ΥΟβΙσΙΙΠ], 
ῬΥΘΘΞου πὶ τηϑρηιη]. οἵ, 61. 

340. κοζιι. Β6. βίμ]α ΘΟ Ά]1 
Ἡροτοάοιΐ 4, 182. ἀε ἀοπμὶβ ϑογίμα- 
χαιη ΔΥῸ Π115515, οἵ Επσρ αἷ5 δ 6α, 
1237. βεᾳᾳ., ΟΥ. 1339. εθᾳ4.. 4υϊ- 
ῬΡὰ5 Β. δαᾷαὶ 7αϑεῖ ΠΥ ν1}}. δα Ομδΐ. 
Ῥ. 665. 8.: οὔτε γὰρ ὄρος. εἰς 
ἃ μάλιστα ἀποφυγή τίς ἐστιν ἀσφα- 
λῆς. 

941. μὲ ρῬγο ἸΙοηρα βϑὲ Ῥυορίθυ 
ἀδιαφορίαν 501}14 086. εχίσθιηιδθ. 

942. Ξ6αι. μέλλειν 1. ᾳ. ὀκνεῖν, 
οἰχιοξαγὶ 7), «αοσατη απ σίτιν Ηοτο- 
αἴαπ: 6. 9. 2,.8. (οἴ. 864. εἴς.) 
ταξίαρχοι Απηδηῖς ἄποος, δραμξ 
10, 5᾽πρθ] τ ἡ] 1 ΕΠ 15. 5] σ]ΑΥα ΠῚ 
ἐαϊρυῦτα, ΡΥδοἕβοι!, φυλ βθοιπάμηι 
ἃ στρατηγοῖς Το Ρδηξ Ἰοομπη, οο0- 
Βογίθβ ᾿πείγαθθαμξ, τ ]Π1165 1ῃ ρτοο- 
ππὰμὰ εὐθμσσθθδϑηξ. ν. Ροσίζου. 86 Α6]. 
Υ, Η. ἰ, 1. Ρ. 188. Ξξεαιι., τοι, δὲ 

τρῶν. 

ΒαϊοΥ. δὰ Ῥπιιο. Ρ. 485. Β. --- ἐπαγ. 
τὸ ὃ. πέρας. ἀντὶ τοῦ προηγεί- 
σϑω κατὼ τὸ δεξιὸν μέρος. (Ἰοοιι5 
ΒοπουἝοιιβ. Πετοα. 6; 111., τη0- 
ΠΘΏΣΘ Η. Μοκεῖο: ὁ γὰρ γόμος εἶχε 

οὕτω τοῖσι ᾿“ϑηναίοισι, τὸν πο- 
λέμαρχον ἔχειν κέ ρας τὸ δεξιόν" ἡ- 
γεομένου δὲ τούτου ἐξεδέποντο ὡς 
ἀρεϑμέοντο αἱ φυλαὶ, ἐχόμεναι ἀλ- 
ληλέων" τελευταῖοι δὲ ἐτάσσοντο, 
ἔχοντες τὸ εὐώνυμον κέρας, Πλα- 
ταιέες. οξ. α, Ο. ὃ. Κόρκα ἀδεγ (ας 
Κτίοβϑιν. ἀθγ τ. Ῥ. 277. 56.) 
εἷς ἐπὶ πολέμου δὲ τοῦτό φησι. 
τῶν γὰρ ταὶ ἐγμάτων τὸ μὲν μέσον 
μέτωπον, ὃ ἐκ πολλοῦ πλήϑους 
συνίσταταε; τῶν δ᾽ ἑκατέρωϑεν τὸ 
μὲν δεξιόν, τὸ δ᾽ ἀριστερὸν ὄνο- 
μάζξεται. 5. Εᾳὰ. 249., Ιαπάδηΐο 
Β., οὐκ ἐλᾶτε πρὸς τὸ ̓ δεξιὸν κέ- 

ρας; 
844. τοῦτ᾽ ἐκεῖνο, λος 65ὲ τ|- 

7μὰ, 4ποα {ἱπιιῖ. (οομ θ᾽ ἀπέμπυ ΟΠ. 
41., 4η. 1967. εἴς.) “16 Ξἔχγοίαγα 
Ῥαυίοι]αθ ποῖ οἴη ΘΡΆΠΗΜΕΙ. ν. 
Ῥανναβ. Μ. οσ. ρ. 207. 

947. ὅτε μένον τε. “τ μὴ δυ- 
νάμεϑα φυγεῖν » κἂν μαχεσόμεθϑα 
μένοντες. 8. Θαδηαιιαηη ἔθγ8 λαμ- 
βάνεσϑαι 518: ἀρρτγολδπάοτο εἴ ουπὶ 
56 η1. ΘΟὨΒ ΓΙΘΤΟΥ,, ἕϑυθη Οὔ. 
λαμβάνειν ἴϊα αἰοὶ χποπαϊξ Β.7 γθ]οΐ 



γλαῦξ μὲν οὐ πρύσεισι νῷν. 

τὸν ὀβελίσκον ἁρπάσας 

τοῖσι δ᾽ ὀφθαλμοῖσι σξ-ς 

ἀνεῦρες αὐτὸ καὶ στρατηγικῶς" 

ἐλελελεῦ, χώρει, κάϑες τὸ δύγχος ! οὐ μέλλειν ἐχρῆν. 
ἕλκε, τίλλε, παῖε, δαῖρε, κόπτε πρώτην τὴν χύτραν! 

294. 4 ΡΙΕΣΈΊΈ ΚΘ Ὁ. ΝΟΥΣ 

ΕΥ. τί δὲ χύτρα νώ γ᾽ ὠφελήσει; 
ΠΕ. 

ΕΥ. τοῖς δὲ γαμψώνυξι τοῖσδε... .: 
ΠΕ. 

8580 εἶτα κατάπηξον πρὸς αὐτόν. 
ΕὙ. 

ΠΕ. ὀξύβαφον ἐντευϑενὺ πρόσϑου λαβὼν ἢ τὸ ἡ δίον:. 
ΕΥ̓͂. ὦ δοφώτατ᾽, εὖ " 

ὑπερακοντίξεις σὺ γ᾽ ἤδη Νικίαν ταῖς μηχαναῖς. 

ΧΟ. 
858 

ΕΠ. 
, 2 53 

εἰπέ μοι, τί μέλλετ᾽, ὦ πάντων κάκιστα ϑηρίων, 
ἀπολέσαι παϑόντες οὐδὲν ἄνδρε καὶ διασπάσαι 
τῆς ἐμῆς γυναιχὸς ὕντε ξυγγενέε καὶ φυλέτα; 

Ἰηἶγα 1849. οἵ ΜΙ: . σου. συ. ὃ. 866. 
δησοῖ. 

548. γλαῦξ --ὠλπν ὅν. οὐ διὰ τὴν 
χύτραν οὐ πρύσεισιν . ὡς καὶ Εὐ- 
φρόνιος (τοῦτο γὰρ κοινῶς πάν- 
τὰ τὰ ὄρνεα φοβεῖ); ἀλλὰ διὰ τὸ 
᾿Ἱττικὸν εἶναι τὸ ζῶον" ᾿Αττιχοὶ δὲ 
καὶ αὐτοί. 8. γος ῬΥΟΡΥΙΘ εϑβὲ 
χιοοίπα σαφϑδίϊδ οομἰϊς (σταπε Ναολὲ 

δἰ) Βαΐξου. 2. Ρ. 76. Ξοαᾳ. (ελαὲ 
ἀπμαπὲὺ), δηῖιβ 2. 196. Θὰ γον υθθῖ- 
ΠΥ ΑἸΠΘηθη565, 1ρ58- Αἰΐσα ἃν]8, 
σομβθούδξισοβ ὈΥΡΘπι 5ΘΔΟΥΠΟΙΙΒ: 
ππᾶθ οὔϑῖοβ βϑοιπὶ δἰογθρδηΐ. τ. 
δ.14. ἢ. ν. Β. 

949. τοῖς δὲ γ. τοῖσδε: τοῖς 
ὑποκύφους ἔχουσιν ὄνυχας. 5. Ἐπ- 
ΕἸρΡΙαΙ5. ογαῖϊο Ἰπίθυσιρῖα Ἰάθοατ8 
ΘΠ ΠΠρεσα οβὲ. νοϊαθαὶ ἀΐσοσε: φωϊὰ 
[12] ῬρΡοπαπιϑ αἰ δ ἐῳ νεΥξα τοῖς 
σι δ᾽ ὀφθαλμοῖσι τί; γαμψώνυ- 
χες (γαμψώνυχα) τ γ865 (6 σο- 
ΠΟΥ͂ ΘΟΟΙΡΙ Γι) 861} 15 Ὁ} ΟΡ 1} 115 
Ἰηϑίτιιοῖβθ. ν, Ασὐβιοὶ. Η. ΔΛ. 6, 1. 
6] 18. Η. ἃ. 4, 90., Βαξξου. 1. Ρ᾿ 
60. τπΐουρ. σϑῦπι. Β. 

850. πρὸς αὐτὸν, τὸν ὀβελί- 
ὅπον, υϑγιέ ἀτσγορέο αἰϊε65 εἰἰο5 οοχι 1-- 
856) φαθιηϑα πο 1 πηγνύναι τι ἐπὶ 
κοντοῦ οἷ 5: π|1118 αἀἸσαπίαΥ. Ὑ055.: 
ϑοΐποῖ ἰδπὶ Βγαϊθρίθϑδ ἀμ ρογα 
ὕπά παρ οἰπαπάον ἀγαπὶ βθμθἤεοε! 
Σ 1}: 80: τὸν ὁβ. ἁρπάσας. πῆ- 
ξον αὐτὸν πρὸς τὴν χύτραν, «πᾶ5ὶ 

Ιοριϑβοὲ αὐτὴν μ8ο ξοπέθηξία,, τιὶ 
ΕἸΠΘΙΡΙ 65 νθυαθιι5 πιιπη] ἀοἴχ15 απτθ 
Ο1185. τὶ ΠΡ σαν ἔδησιδτα ναὶ- 
Ιο; «ιοά ἱπερίμπι δάναϑιιβ ἀύ65. 
60 τα 6 15 ΒοΏ1]. πρὸ σαυτοῦ, Βγ. 
πρὸς αὑτόν (νογιοιεαπι οοἴμα αγχί-- 
ΡΘθ» αἰ ἴέα δγθοέωπι εἰδὲ ργαθ- 
Ζοπα6). 

851. πρόσϑου, ἄρροπθ βῖνθ αέ- 
ἐΐτιθ εἰδὶ, ρταφέοπαο. 2,46 ὀξιβέβῳ, 
ἀερέαδιμῖο. ν. ῬοΟΙὰχ 6, 98., 
26... τρὶ Πῖς Ἰοοι5 Ἰαμϑαΐατ, εἰ τᾷ 
ἔπδη. 3..}-. 67.“ Β: 

8538. Νικίαν. φοονιμώτατα γὰρ 
λιμῷ Μηλίους (186.) ἀνεῖλεν, 8. 
ἰάψαα Δα ΠΡ 1 5 τϑοῃηῖς Ρ6]]1ο]5. 
4.86 Θπὶ ποὈἢ Πασαπξ, πιὰ πηοητξ 

Β. Β6. σομῃξθυσι 1551} Το. 9. 51- 
-- ὑπεραῖ.,) απέφοοϊς., αἱ ῬΊαΐ, 
661. κλέπτων δὲ τοὺς βλέποντας 
ὑπερηκόντισεν, 4ππὶ ἸΙοσαπὶ ἰδα- 
ἄἀανῖὲ. Βο. 

854. ἐλελελεῦ. ἐπίφϑεγμα πο- 
λεμικόν. οἱ προσιόντες γὰρ εἰς πό-. 
λεμον τὸ ἐλελελεῦ ,ἐφώνουν μετὰ 
τινος ἐμμελοῦς κινήσεως οἷο. 5. οἵ. 
ΗεβυοΗ. εἴ ϑιῖάας ν, ἐλελεῦ, Ζβϑιιη. 
δα Χεμορη. Ἐχρϑᾶ. (. 1. 8, 18. - 
καάϑες, ΟΡΡοτι6, Ἰηβίσαθ. 

856. εἰπὲ εἰΐαπι δὰ ρίιγε αϊοῖ- 
ἴὰγ, αὐ ΑΟΠ; 801. Β. 

858. πιϑίθρδηὶ Βεμ]. δὲ ΒΥύ. ξυγ- 
γενῇ Αἰτῖοο, καὶ φῦλ. ξυμπατρι- 
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ΧΟ. φεισόμεσϑα γὰρ τί τῶνδε μᾶλλον ἡμεῖς ἢ λύκων, 
860 ἢ τίνας τισαίμεϑ᾽ ἄλλους τῶνδ᾽ ἂν ἐχϑίους ἔτι; 

ἘΠ. εἰ δὲ τὴν φύσιν μὲν ἐχϑροὶ, τὸν δὲ νοῦν εἰσὶν φί-- 
λοι, 

καὶ διδάξοντές τι δεῦρ᾽ ἥκουσιν ὑμᾶς χρήσιμον; 
ΧΟ. πῶς δ᾽ ἂν οἵδ᾽ ἡμᾶς τι χρήσιμον διδαάξειών ποτε, 

ἢ φράσειαν, ὄντες ἐχϑροὶ τοῖσι πάπποις τοῖς ἐμοῖς; 

865 ΕΠ. ἀλλ᾽ ἀπ᾿ ἐχϑρῶν δῆτα πολλὰ μανϑάνουσιν οἵ σο- 
φοί. 

ἡ γὰρ εὐλάβεια σώξει πάντα. παρὰ μὲν οὖν φίλου 
οὐ μάϑοις ἂν τοῦϑ᾽ - ὁ δ᾽ ἐχϑοὸς εὐθὺς ἐξηνάγκα- 

σεν. 

αὐτίχ᾽ αἵ πόλεις παρ᾽ ἀνδρῶν γ᾽ ἔμαϑον ἐχϑρῶν, 
κοὐ φίλων, 

ἐχπονεῖν ὃ᾽ ὑψηλὰ τείχη, ναῦς τε κεχτῆσϑαι μα- 
χράς" 

870 τὸ δὲ μάϑημα τοῦτο σώζει παῖδας, οἶκον, χρήματα. 
ΧΟ. ἔστι μὲν λόγων ἀχοῦσαι πρῶτον, ὡς ἡμῖν δοκεῖ, 

χρήσιμον" μάϑοι γὰρ 

ὦτας. ὅτι καὶ ἡ Πρόκνη ᾿ἀττικὴ 
ἦν, Πανδίονος ϑυγάτηρ. 8. οἴ. 205. 

8359. ἢ λύκων. --- ἐπεὶ τοὺς λύ- 
χοὺυς ἀπέκτεινον τὸ παλαιὸν ἐν τῇ 
᾿Δττικῆ. καὶ νόμος ἣν λυκοχτονεῖν. 
- 5. Εγαΐξ θηΐηὶ νοΐ ἰθχ Αἰζίοα, 
ἃ ϑοίοπθβ ἀδία, πὸ πρὶ θχεεγρα- 
ΤΘΏΤΟΥ. ν, Ῥϑαξ. Γ1,. Αἰτ. Ρ. 491. Β. 
οἵ, Ο. 6. 8, Κὄρκϑ δεν σδοοεξρεῦ. 
ἄγ στ. Ῥ. 52. 

9693. οἵδ᾽. 114 ΒΥ. ΠΡΥῪῚ πιοπάο- 
58 οἵ γ᾽. 

864, τοῖσι π. τ. ἐμοῖς. ὅπερ 
ἐστὶν ἐκ προγόνων ἡμῖν ἐχθροὶ 
ὄντες. καὶ Μένανδρος" οὐχ ὅϑεν 
ἀπολλύμεϑα (ἀπολλύμεσϑα), 
σωθϑείημεν ἄν. 5. 

865. Ετι56}. δρ. 810}. ϑ6ύπι. 13, 
Ῥ- 147. Θ6εη.: ἐχϑρὸς τἀληϑῆ εἰ- 
πὼν τοῦ προσποιουμένου φίλου 
πρὸς χάριν εἰπόντος παντὸς (ἴπιο 
πάντως, αὐ86 νοσδθι]ἃ 5ο] εηΐ σοη- 
ΣαπαΙ,, ἀξ πηοπαϊξ Θομδοΐοσυβ Μο- 
16, οὐ, Ρ. 180. ἀπποῖ. 86.} αΐρε- 
τώτερος. οἵ, ΡΙαΐαγομὶ ΠΡΟΥ πῶς 

Ω Ξ. Ἁ -“ 2 -" 

ἂν τις κάπο τῶν ἐχϑρῶν 6ο- 
φόν. 

ἄν τις ἐξ ἐχϑρῶν ὠφελοῖτο; 1. 1. 
Ρ- 1. Ρ. 331. 5θ4ᾳᾳ. 6. ὙνγίτεὈ. 
-- -(' Ὁ. 

867. τοῦ θ᾽. τὸ εὐλαβεῖσθαι. ἴϊα 
ΡῬΙαῖο Ῥμαβά. 4. ὡς φιλοσοφίας μὲν 
οὔσης μεγίστης μουσικῆς, ἐμοῦ δὲ 
τοῦτο (τὸ φιλοσοφεῖν) πράττοντος. 
δηηοίαν: Β. ἐξαν. ἐχρτίπιογε 50-- 
ἴο:. νἱὰθ Μαΐξῃ, ου. συ. ὃ. 603, 8. 
εἴς. αὐξητικὸν οε5᾽ ἐξ, αὐ ραϑθίπι. 

868. αὐτίχ᾽, νείμε, ἐχεπιρῖϊ 
δτγαεία. οἵ. 751. 

860. Θχοηρία βὰπὶ οχ ἢϊβίουία 
Αἰβθπη. ροϑιϊτα, δἃρ. 405, Χρϑυύχβ 
ζυραῖο, ὙΠοπηίβίοοϊοβ οἰξεοῖξ, οἱ 
ὌΓῸ5. ΠΉΠΣῚ5 ΟἸΠσουθίου, δϑαϊποατο- 
τὰν Ρίγδθοιιβ,, εἴ φαοΐϑηηϊβ 90 {γ]- 
Υϑῖμεβ σοηβιγι Υθηζατ. ν. ΠΙΟΩ, 851ς, 
11, 40. εἰ 45. Β. ναῦς μακρὰς, 
σιανε5 ἴοπιραδ, ἢ. 6. Β6]Π1685. ν. 
8680]. Τμιο. 23,97., 6. 6. 8. Κόρϊκε 
ἀνογ ἃ. Κείορϑιν. (δγ τ. Ὁ. 167. 
δ δὴ δο απ δίαιτα Βδετσουιπι ΠΡΥῸ 
ΤΩ ΘΗΒΙΓΟ ΘΘΥΤΊ,, 4] Ἰηδογρίαβ 6βὶ 
«γολμᾶοϊ. ως. 1. Ἠοξῖ, 1801. 
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ΠΕ. οἵδε τῆς ὀργῆς χαλᾷν εἴξασιν᾽ ἄναγ᾽ ἐπὶ σκέλοο. 
ΕΠ. καὶ δίκαιόν γ᾽ ἐστὶ, κἀμοὶ δεῖ νέμειν ὑμᾶς χάριν. 

8576 ΧΟ. ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ ἄλλο σοί πω πρᾶγμ᾽ ἐνηντιώμεϑα. 
ΠΕ. μᾶλλον εἰρήνην ἄγουσιν ἡμῖν" ὥστε αϑὲ: ΦΊΠΠς 

Ἰὰ ’ ’ Ω ᾽ τὴν χύτραν τε τώ τε τρυβλίω καϑίει, 
καὶ τὸ δόρυ χρὴ; τὸν ὀβελίσκον, περιπατεῖν ἔχοντας 

ἡμᾶς ΠΕΡ 
τῶν ὅπλων ἐντὸς παρ᾽ αὐτὴν τὴν χύτραν, ἄχραν 

980 
ΕὙ. 

ὁρῶντας 
͵ »" 

ἐγγύς" ὡς οὐ φευχτέον νῷν. 
ἐτεόν; ἣν δ᾽ ἄρ᾽ ἀποϑάνωμεν, 

χατορυγησόμεσϑα ποῦ γῆς; 
ΠΕ. 

979. τῆς ὀργῆς͵ χαλᾷν, Με5ρ. 
697. τὴν ὀργὴν χαλάσας. πἰγπῖτι8 
ἘΡΌΓΟ: ΤῊΣ -- ἴἰὰ ἀνιέναι ἀιιρ]1ο]-- 
ΤΕΥ Ξ γαττατ Βδῃ. 656., ν65ρ. 488, 
Ῥ, ἄν. ἐπὶ σκέλος. ἀντὶ τοῦ 

ἀναχώρει ὀλίγον. ὑπὸ (ἐπὶ) πόδα. 
-- 8. Ηδϑγυοῖ, ἐπὶ σκέλος" εἰς τὰ 
ὀπίσω. Βπτῖρ, ῬΙοθη. 1821. εἰς δ᾽ 
ἄπορον ἥκων δορὸς ἐπὶ σκέλος πά- 
λιν “Χωρεῖ. Ομΐου ἐρ. 8. ἀνάγετ᾽ 
οὐν ἐπὶ πόδα (πϑοράϊεθ γεοτητε 1}, 
ἔφη, καὶ βουλεύσασθϑε. --- Βο. ἀνά- 
γειν ΠᾶΡ6Ρ Υἱπὶ 1661], αὶ Χρῃ, 
Ογτορ. 8, 8. οχίγ, παρεγγύησεν ἀν- 
ἄγειν ἐπὶ πόδα, αποα 4, 1, 8. αἱ- 
οἴτιν ἐπανάγειν. Β, --- βοοῖο πᾶθα 
αἸοΙΣ, «αὶ τὼ ρΡγοοϊποίι δἰϑὲ, ρᾶ- 
ταΐιθ δὰ ΘΧΟΙΡΙ θη ἀπ. ἀν πὶ 1π1-- 
Ὀϑίπηι. --- Βγ. 

975. τὰ Βομΐ],, Ρούβοι, Οριβοα. 
ΡΡ. ΧΑΟΙῚ, 85. οἴο. ΠΡΥῚ 7πραϊαῖο 
ΥΘΥΒᾺ ἠνανειώμεϑα. 

5706. πιοίγο δα|}15 δὲ ΒΘ ΘΠΠ15 
γΘυβι σα πο πιο] θοῖο ἐπυθασπηΐ 
ΠΡγΑΥΙ Αἴ 8 βαϊζογθβ; ΖΟΥ ΤΩΙ 111 
Υ6} βουίρβοσππὶρ τήν τε χύτραν, 
ΡΥΙΟΥΘ 6} 15 πιο 15 ργοαιπιοῖδ, 4118 Πὶ 
τῇ ΘΠ 8 πὶ διέ} 1} Παννθ5, Ν]56. ΟΥ̓, 
Ρ. 390,, να] οπιδοσιιπὶ τὲ. τοῦ ἔα-- 
οἴτπαηλ 1 Α οἷ Β Ῥασίϑβ. οἱ Βαν.; 
ϑαϊέοῦοβ διιῖθην δὲ νἹΓῚ ἀσοῦ οἴ 
Ρ'ΟΡατσθπξ, ὕατηι ΡΟπΘη ἀπιπι 6556 
ΘΧΊΒΕΪ πη σα ἡμὶν δὰ ἧμιν ροβίθ- 
ΥἹΟΥ͂Θ ὈΥΘνῚ, 4π|8 ΟῚ Θϑὶ ΟΡτι5, ΟἸἹΠῚ 
ΡΆΥΡιι5. νϑύβαιιπι ἰχοοῦ, Ἰοοῖβ σοα- 
νθηΐϊϑηῦ ΒΡΟΠΕΒΙ, αἰδοῖα ΒΟΙΊ 115 

ὁ Κεραμεικὸς δέξεται νώ" 

δῇ πος πιοῖσο ᾿γυῖοο ΘΧΡΥΙΠΊΙᾺΥ, 
δὲ ἐθιγδιηθίσὶβ γοσῃ, δοϑῖ.. 6αὶ 
βεααπηίαγ, μᾶλλον ἢ πόλεμον, 
Ράασεπι τοδὶ ἀρίλατιε ροῖῖμδ φίίαγιε 
ὑφίἑεπι οϑγαγιΐ. ῬαταἸΠΠΆΥ ΣΟΥ 864 ε1-- 
ἴὰπι οϑὲ: ἐγκλιτικὸν ἡμὶν, χαοα Ρο- 
βἰ θυ οΥθ.. ΘΟΥΥΡΙΣ. --- ὥστε -- 

ἐγγύς. οἸαπὶ δὲ οδίϊπμοβ ΤιΥβιι5 
ἀθροηὶ Ἰπροῖ, ἴαπαπαπι Οἴγρ608, 
δὲ 1ηἶγα μᾶθα οαϑίτα ΘΗ. ]ΑΥῚ Οτιπὶ 
γνοΥαρ5. δα ἴρβαπὶ ΟἾ]8Π1. 18 πἴ 
ΟΥ̓Δ δῖα δχιγθηλεδεθηι 1{Π{π| 56 Π1-- 
ῬΕΥ 6χ ΡΥΟΡΙΠααΟ ταβριοἰδηΐ. 11} 
6 ἱπιργονῖίϑο οἰγοῖπιν πα πΐαγ. 8. 
τῷ γὲ τρυβλίφ. (εἰς ρυὶ ρΥδ8 - 
ἴον ἤαν., νϑ] τῷ τὲ τρυβλίῳ, φιοά 
οπιθπμάανις ΒΥ. βθοπη ἀτιπὶ θανν6- 
βίαι 1. 1.) ἔξωϑεν τὴν σύν" σὺν 
τῷ τρυβλίῳ. τῷ δὲ ὀβελίσκῳ ἐχρῶν- 
τὸ ἀντὶ δόρατος. καὶ τὸν ὀβελίσκον 
δὲ, φησὶν, ὅστις ἐστὶν ἡμῶν δόρυ, 
ντὸς τῶν ὕπλων χρὴ λοιπὸν ἔχειν. 

λέγει δὲ ἀντὶ τοῦ τῶν χυτρῶν. ἔ- 
ἅγος δὲ εἶχον ἔσω τῶν ἀαπίδων ἔ- 
χειν τὰ δόρατα. 

879. ἄκραν (Ξ5π|πΊ8 πη ΟΠ απ, 
486 11115 Ρτο Οἴγρθο οβί,) ὁρῶν- 
τας. ᾿ιατπά ἱπϑρίθ Πῖβοθ δἀπιονθᾶβ 
1Πὰ4 Ἐν ]ρ α]5. ΡΠ οθη. 1807. ἀλλ᾽ 
εὖ προσῆγον ἀσπίδων κεγχρώμασιν 
᾿Ὀφϑαλμόν. 

880. ἐτεόν; ἄληθες; αἱτι᾿ 3 αὐτι᾿ 
ψ 670 Οδδαι}. δα Ἐχι. 743.: Ἐδὲ 
ἐδίωμα Ρμγαβὶβ Αἰμοδθ, οομ 6.5 
ἸΥΟΠΙ δ τ νϑαιβ βοΐ παδταν ἱ 

881. οἱ ἐν τῷ πολέμῳ ἀναιρου- 

Ὧν 
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δημόσια γὰρ ἵνα ταφῶμεν, φήσομεν πρὸς τοὺς στρὰ- 

μαχομένω τοῖς πολεμίοισιν ἀποϑανεῖν ἐν 

ΧΟ. ἄναγ᾽ ἐς τάξιν πάλιν ἐς ταὐτὸν, 
Α Ὶ Ἁ ΄ Υ 

καὶ τὸν ϑυμὸν καταῦου κυψας 985 

τηγοὺς ᾿ 

᾿Ορνεαῖς. 
ΠΝ τ ΤΣ 

ἈΦ Ω: 

παρὰ τὴν ὀργὴν, ὥσπερ ὁπλίτης" 
κἀναπυϑώμεϑα τούσδε, τίνες ποτὲ, 

Π 2) 3. Ὁῳ , “ὦ ΣῊ) 

καὶ ποῦεν ἔμολον, ἐπὶ τίνα τ΄ ἐπίνοιαν. 

ἰῶ, Ἔποψ, σέ τοι καλώ. 

ἀα. ἰ. 

. 41. 

ΡΥ ἦν 

1: 
8090 ΕΠ. καλεῖς δὲ τοῦ κλύειν ϑέλων; 

ΧΟ. τίνες ποϑ᾽ οἵδε καὶ πόϑεν; 

ΕΠ. ξείνω σοφῆς ἀφ᾽ Ἑλλάδος. 
ΧΟ. τύχη δὲ ποία 

κομίξει ποτ᾽ αὐτὼ πρὸς ὄρνιϑας ἐλϑεῖν. 
8956 ΕΠ. ἔρως βίου διαίτης τε, καὶ 

σοῦ, ξυνοικεῖν τέ σοι καὶ ξυνεῖναι τὸ πᾶν. 

μενοι ἐν τῷ Κεραμεικῷ ἐϑάπτον- 
τὸ οἷς, 8. δούαῖ Ἰἰοοῖιβ θχίγα τὺ} 6 ἢ 
(πᾶπὶ οἱ αἰτι5 (δγαπιίοιιβ ἔα] 1π- 
γα ΠΣΡΘΠ1}), ἘΠῚ οδοϑὶ 1} ΡΥΟΘ] 5 
ΞΟρο Ιερϑηξαῦ ΡᾺΡ]1]6Θ. ΠΆΡΘΡδη- 
ἰαγαιιθ 'π δοσιπὶ ᾿διάθηι οΥδιϊο-- 
Π65, λόγοι ἐπιτάφιοι. ν. Μοιυγϑβὶὶ 
Οεγαπηῖοιιβ σα πιΐπιις, ἵν 4, ΤῊ 65. δηϊῇ, 
τ. Οτοπον. Β. οἵ, δημποῖ. δα Βδη. 
191, 

882. πρὸς τοὺς στρατ. «πα 
ἀποιπι οἴ οπηπι ἔαϊτ, ταῦ τ ]Π1165 
Οὐσοῖδοβ 1π ΡΥΟΘΙΪο φερε" τὶ ουγα- 

Υθηῖι νἱὰθ Ο. 6. 58. Κόρκε 1. ]. 
δὰ 869. Ρ. 2380. οὲ, αᾳυοβ Ἰϑιιαΐῖ, 
Χοπορῆ, Ηἰκι, ργ. 1. οὶ 8... ᾽δ:.10:) 
6. 7. δῦ. 1.11. Μοπιου. ϑοοσ. 1. 
ο. 1. ὃ. 18,, ΡΙυξ. ΝΙοῖδ, 

383, Ὀρνεαῖς. πορὰ τὰ ὄρνεα 
ἔπαιξεν. ἔστι δέ τις ἐν άρνει ᾿Ιὰς 

Ἰ (πὸ ἔστε δὲ τῆς ργείας. τι 1 
ΒἊν. Ἰερίξαν, ) πόλις, ἧς, Ὅμηρος 
᾿᾿μνημονεύει ἀι. Φ, 511.}. Θονει- 
ἃς ἐνέμοντο. ἵπότση ὈΓΧῸ15 1Π- 
ἴθυ Οουμηΐῃιπι δὲ ϑ᾽ ΟυΟμ θη 51186, 
τὶ ποτα Ἐν ὉΓΓ ΟΣ; 905.}" ἴσως 
δὲ, ὅτε ἐν ᾿Ορνεαῖς μάχη ἐγένετο 

μ᾿ Ὁ ὐππππππΠΞΠΞΠΦΞΠΞΠΕΠΕΎΣΣ 

ΤΠ: 

ῬΑ. 1: 

8.5.5 1. αἱ ἀπ|- 

Ὁ Ὡς 

“Πακεδαιμονίων “αὶ ᾿ἀργείων. γε- 
λοῖον δὲ τὸ φήσομεν ἀποϑ' α- 
νεῖν. 85. 

984. ἀκ ΐρηθηι πο (ΠῚ 979. 
οϑβὲ χοάϊ, Β. 

385, 6. ὡσεὶ ὁπλίτῃ ἐγκελεύων 
τὸ δόρυ καταϑέσϑαι παρὰ τὴν 
ἀσπίδα. παρὰ τὴν ὀργήν. πα- 
ρὰ τὸ Ὁμηρικὸν (1]. 8. 315.) ἀ- 
ρέῦνε κεκλιμένοι, ΟΣ ον 
γχεα μακρὰ πέπηγεν. οἷον 
ΠΣ μὴ ἔχων ϑυμῷ πολέμει μό- 
νῳ. 8. 

988. ἐπὶ --- ἐπίν., δὲ φιίο οοτι-- 
δΐτο. 

994, κομίξειν οϑὲ αὐάμοογθ, 
ἀναγαγεῖν (ΠΗ 6βυο.). τὸ δηποίανξς 
Β. πρ. ὄρν. ἐλϑ'εῖν. ᾿ἸΠ16]]. ὥστε, 
τὰῦ ΠΊΟΧ 1 ΨΘΥΡῚ5 ξυνοικεῖν οἱ ξυν-- 
εἴναι. 

995. καὶ σοῦ, δὲ ἐμὲ ἡροὲμδ, τιονι 
5ΟΪαπι ἴπαθ, ἢ. 6. ἅνίμπι, νἱϊδθ 
ΒΡ ἀϊο δὲ ἴῃ 5}}ν15 οϑτηρίςαιθ, 
αιιοπηδαά πηοάι νίνιιηξ οἰΐαη νθ- 
ὨδίοΥρβ, Ῥαβίουθβ, ὨλΠ1Π165; σα μὶ 
561685 ΑΙΠθη. Ἰρβδυιιπι ἃν τιπὶ ΟΟπι- 
ταθτοΐπμι οἱ βοοϊθίαΐθπι οχροίαπξ. 
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ΧΟ. τί φής; λέγουσι δὲ δὴ τίνας λόγους; α5.., ἱ. ἢ. οἱ 

ἘΠ ΟΠ: 
ἘΠ]: ἄπιστα καὶ πέρα κλύειν. 11: 
ΧΟ. ὁρᾷ τι κέρδος ἐνθάδ᾽ ἄξιον μονῆς, ΠΣ ΠΝ 

400 ὅτῳ πέποιϑέ μοι ξυνῶν 1 Ὁ: 
κρατεῖν ἂν ἢ τὸν ἐχϑρὸν. ἢ φίλοισιν ὠφελεῖν ἔχειν: 

πὸ δι 

ΕΠ. λέγει μέγαν τιν᾽ ὄλβον οὔτε λεκτὸν, οὔτε πιστόν" 
1. 1. 6. 

ὡς σὰ ταῦτα γὰρ δὴ πάντα, καὶ τὸ τῇδε, α5.. 2 11}. 
καὶ τὸ κεῖσε, καὶ τὸ δεῦρο προσβιβᾷ λέγων. ι. ν΄ "ι. 

405 ΧΟ. πότερα μαινόμενος; 
ΕΠ. 

ΧΟ. ἔνι σοφόν τι φρενί; 
ΕΠ. 

999. πέρα τῶν ἀπίστων, 
ῬΡίως φμαπι τπογεαιδιϊα. ἈΥΡΘΥΡΟΙῈ 
ΤΑυ 1] 15. 

401. --- 404. νιρὸ ΠΡΥῚ: 
χρατεῖν -- ἢ 
φίλ. -- ἔχειν; 

ἘΠ. λέγει --- οὔ- 
- 

τὲ --- ὡς 
νιν 

σὰ --- καὶ 
᾿ - " 

τὸ τῇδε --- καὶ 
τὸ δεῦρο --- λέγων 

41] νϑύβιιβ ΟΠ 68 βιιπὶ ΘΠ 1οἱ α1Π|., 
ΤΠ 46 Τηνθπιβίῖ, αὸ φπογαπι 4 Πηϊ- 
ΘΗ αΥ ῬΥΙΟ]15, 486 86 βϑαιιθη- 
εἴα μϑυμμθηῦ, τὑπ5 οἰΐαπι ππθαϊβ 
νΟΟΘ ἐθυπη] Πθ τυ ΘΟὨἾΥα 1115 ἔα αιι6 
Ὑ ΘΕΤΤΟΙα 1. ΒΟ] 16 θὲ παθο ποῖ σαγδϑηΐ 
ΠΠΡΥΑΥΙ βοθηϊοῖ, 5θα 10 ἔθου βἐα- 
ἀθηΐ, αὐ αιᾶπὶ Ῥ] τί πιοβ νθύβιβ δα 
ΘΠ ἀθπὶ πιοάμ] πὶ ππθ τὶ, ρυϑθβϑυ- 
ὑἶπι Ἰδι ᾽οὶ δῖ ἰγοοπμαϊοὶ. ἀϊπιθ6- 
ἐϊδηιγ. παρα γαΐϊοπθ ππ1}1ὰ πὸ-- 
416 αἰΐϑοξιι ρῥϑυβοπδυιπ οΟ]]ο- 
ἀαθηδιιηι, Π Θ 16 ΘΟ ΘΙ ΘΗ 86 56}- 

Τθηἐϊασιιπι οὶ τη θίσὶβ. νϑὶας ἢ. 1. 
ΠΊΘΡΉ8. βιηΐ, 4πᾶ6 ϑριηΐαγ, Πο- 
βίθβ ἀδθνϊοιϊ, δι οστιηι γ65 διιοῖδθ, 
Ἱπουθα 1} }}15 ἀνίατα ἔθ ]οἰταθ ς {1} 
ΘΧΡΥΠΙΘμαἰς Υἱχ ππιιπὶ ψΘΥβιιην 
Ἰγυϊοουαπι σθηϊι5, 6] συν 1551 Π111Π|, 
5 ΠΟΙ, πραάϊιπι 6] αβπιοαϊ ἰθν 8 8]1-- 

ἄφατον, ὡς φρόνιμος. ἀο. 

πυκνότατον κίναδος, 
΄ ’ ’, ΄ 9 ὦ, 

σοφιόμα. κύρμα, τρίμμα. παιπαλὴημ ολον. ΠΝ ΚΝ 

«ποῦ δὲ Ἰοσαΐατθ, «πιαῖθ οϑὲ 1Π|ὦἃ 
Ἰδιιθίοαπι. -- κρατεῖν τὸν ἐ- 
χϑοῦόν. νἱά. Μαίτη. συ. συ. δ. 8338, Ρ. 

402, --- 46. ἔονπια οὐ λεχτὸν ν. 
410 Κ. δὰ Βαγὶρ. ΗἸρρ. ρ. 957. 
πάντα, καὶ τὸ τῇδε, καὶ τὸ κεῖσε, 
καὶ τὸ δεῦρο, 5ὴξ οπιγία μδίφιθ. 
Υ- ΑΚ. δ Ῥησθη Θ᾽. Β- ὃς: 
ἤγουν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. --- 

403. ρεύρθύϑηι οπλῖββα νεῦρα γὰρ 
δὴ ἴῃ Βιᾶν. 

404. προσβιβᾷ λέγων. Ἐφα. 
85. εὖ προσβιβάζξεις. ὉΡῚ 85.: πεί- 
ἅξεις, παραινεῖς. -- Βγ. 

406. κέναδος. ν- 88 ΝῸΡ. 447. 
ΒΦ. ῬΥΟΡΥΙΘ ν8ὶ βξεγροπέθη (ἢΗε- 
5Υ0}.} νοὶ] ροῖϊιβ να]ρθπι (ϑ8οΠο]. 
ΤΉροοΥ, 5. 95.). πἴπο νϑυϑαΐαπι μο- 
τΐϊποπὶ ἀοποίαϊ, ν. Πθηιοβῖῃ. ὧδ 
οτ. 59, 71... "ϑόρῇ. ΑἸδο: 108 
ὙΒοπι. Μαρ. 584. 5θαὰ,; Ηδυροοῦ. 
- πυκνὸς Θϑὺ ργμάεης, αὐ πυκνὰ 
μήδεα Ηοπι. 1]. 8, 202. Β΄ 

407. σοφ. σοφιστὴς, γὉ αἴοία 
ΡΥΟ ρϑύβοῃβ, βίοις ραβϑβϑῖπι, νἱᾶάβ 
δέῃ. ὃ. 499, 1,, ποϑβ δὰ ϑορῇ. 
Απεῖρ. 508. εἴς. 8.: (κύρ μα.) ἔντευ-- 
γμα (92), σπάραγμα τοῦνοῦ. τρίμ- 
μα δὲ ὁ τετριμμένος ἐν τοῖς πρᾶ- 
γμασιν. ἢ κύρμα «ὁ) πολλοῖς ἐγ- 
κεκυρηκῶς πράγμασι. ΄ 510 οἴϊαπι 

μ».....ὕ....ὅὉ τ συμ 
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ΧΟ. λέγειν, λέγειν κέλευέξ μοι" 
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ἘΠ: 

κλύων γὰρ ὧν σύ μοι λέγεις λόγων ἀνεπτέρωμαι. 

410 ΕΠ. ἄγε δὴ σὺ καὶ σὺ τὴν πανοπλίαν μὲν πάλιν 
ἢ ΤΠ. ἘΠ 

15 Ὁ: 
’ Υ͂ , [, 3 -" 

ταύτην λαβόντε κρεμασατον τύχῃ ͵γαϑῇ 

εἰς τὸν ἱπνὸν εἴσω, πλησίον τοῦ ᾿᾽πιστάτου" 

φράσον, δίδαξον. 
ΠΕ. 

415 

σὺ δὲ τούσδ᾽ ἐφ᾽ οἵόπερ τοῖς λόγοις ξυνέλεξ᾽ ἐγὼ, 

μὰ τὸν ᾿Ζπόλλω ᾽γὼ μὲν οὔκ, 
ἣν μὴ διάϑωνταί γ᾽ οἵδε διαθήκην ἐμοὶ, 
ἥνπερ ὁ πίϑηκος τῇ γυναικὶ διέθετο, 
ὁ μαχαιροποιὸς, μήτε δάκνειν τούτους ἐμὲ, 

ΗδΞυοΠ., πο ΘὩΐΘ Β.) παιπάλη- 
μα δὲ πολλὰς ἐκτροπὰς καὶ δια- 
δοχὰς ἔχων. κυρίως δὲ τὸ λεπτὸν 
ἄλευρον. 8. Ρτορτῖθ, πὖ παιπαλη, 
Θθμι5 ἔαυϊηθ6 [θη ]551Π186: ΠΙΠΟ 
510 11115, νϑυβιξιβ Ποπιο. ν. ᾿π  ύρρ. 
Ἡδεγ μη: οἱ ϑιΐίᾶδθ οἵ ψαῖοκ. δὰ 
Ἐπ͵ῚΡ. ΗἸΡΡ. Ρ. 258. Β. Νὰ. 259. 
λέγειν γενήσει τρίμμα; χρύταλον, 
παιπάλη. Βε6. 

409. οἰκεῖον ὄρνισι τὸ ἀνεπτέ- 
ρωμαι, οἷον μετεώρισμαι. 8. οἵ. 
1346. 86. 

410. 5666. πρὸς τὸν Εὐελπίδην 
(Πεισϑέταιφον) φησὶν ὁ Ἔποψ. ἄ- 
μεινον δὲ πρὸς τοὺς ϑεράποντας, 
(τθοῖο : δ]Ἕόοσαυὶ ΡΊΞΕ θἔδ σι ΟῚ 
ἡ ογθέιν ἀἴσοτθ 418.) ὡς ἐν τοῖς 
ἑξῆς (627.})" ἄγε δὴ. Ξανϑία 
καὶ Μανόδωρε. --- 85. --- Ηδρα 
ΘΧ σοπηηλη1 ΑἸ Π ΘΠ ΘΉ 51 11πῈ νἱΐα 5αηΐ 
Θχρ!!οαηάα, «πὶ Ππῖΐο θ6 110 δύπια 
ΒΙΞΡΘΠΘΥΘ 5ο] ρϑηὶ δα ἔαυητπ ν 6] 
δηλ. ν. ΑΘ. 960. --- 4θ νοο. 
ἱπνὸς ν. δηποῖξ. δα ΡΙ]αξ. 815. (811.), 
1,. Βοβ. 0:5. οὐῖϊ. Ρ. 46. βεχιι. εἵ 
Τουρ. Αἀὰ, δὰ ὙΠεοοΥ. Ρ. 404. Β. 
ΤᾺ βι 85.: ἐπνὸς μὲν ὁ κάμινος, 
καταχρηστικῶς δὲ ὴ ἐσχ χάρα. (οἵ. 
ψεβρ. 189., 807.) ἐπιστάτη (9) 
δὲ ϑηλυκῶς χαλκοῦς τρίπους, χυ- 
τρύποδος ἐκτελῶν χϑείαν. οἱ δὲ 
(τὸν ἐπιστάτην) πήλινον ἬἭ- 
φαιστον πρὸς τὰς ἑστίας ἱδρυμέ- 
νον, ὡς ἔφορον τοῦ πυρός. (μος 

Ῥ᾽δοιὶ Κύϊξοτο ; φαΐ Ἰαπάαξ 811- 
ἄαπι ν. ἐπιστάτης. ὉὈῚ Ἰοοὶ Πα]ὰ5 
τη Θ 11. οἵ ϑΡ8η8. δα (δ]1Π[ὸπῃὶ. Ρ.: 
212. εἅ, Ἔχη. ) ἔνιοι δὲ καὶ ξύλον 
ἐπίμηκες πεπασσαλωμένον , δὅϑεν 
ἐξαρτώσι τὰ μαγειρικὰ σκεύη. (ῃᾶπο 
Ἰπτουρυθίδι θη ΠΟ ΠΊ]Ώϊ5 Ρ᾿ΓΟ- 

ῬΔΡΊ]Θτι 6556 αἷΐ ΒΥ.; τη8ρ15 [8 ΠῚ 61 
84 ϑοσιιπὶ βεηϊθηιδτη ᾿ποἰπαξ, αι 
Ἰπτθ Ἴδης τὸν χυτρόποδα.) --τοῦ 
ἐπιστ. τοῦ ἱπνοῦ, ρταεσίαϊς [οοί. 

413. σὺ τοὺς λόγους δίδαξον καὶ 
φράσον; ἐφ᾽ οἷς τούτους ἤγειρα 
ἐγώ. τοῦτο δὲ πρὸς τὸν ἕτερον 
τοῖν ἀνδροῖν. 8. 

Ἵν  ΕΙΞΞΞ ἔοικε ΤΠΙῺαναίτιον κωμ-- 
ῳδεῖν, ὃν καὶ ἐν Νήσοις" κα- 
ταλιπὸὼν Παναίτιον πίϑη - 
κον. ἔνϑα καὶ μαγείρου “πατρὸς 
αὐτὸν λέγει. πίϑηκον δὲ αὐτὸν εἶ- 
πε διὰ τὸ πανοῦργον. ὁ μαχαιρ- 
ὃ Παναίτιος μάγειρος (μαχαιρο- 
ποιὸς) καὶ μιπροφυὴς ἣν. διαβάλ- 
λει δὲ αὐτὸν ὡς καταλαβόντα τὴν 
γυναῖκα ἑαυτοῦ μοιχευομένην. ἐδυ- 
ναστεύετο γὰρ ὑπ᾽ αὐτῆς μεγάλης 
οὔσης μικροφυὴς αὐτὸς ὦν. 5. θα- 
ΧΟΥΑΓ ἸΧΟΥΘΠΙ,) ΟΠ 4 (ΠππΠ 
ΒΆΘΡ 5 ΥἸΧΑΥΘΙΟΥ, τα αθη σοηνθ-- 
ὩΪδ, πιὸ 56 Ἰηνίοθηι Π60 ΠΙοΥ σου θηΐ. 
πο Ρ] δῖ αἰ πσούθηΐ, ν. 514. νυ. 
διαϑήκην διάϑωνται εἴ γυνὴ μεὲ- 
γάλη. διατίϑεσθαι διαϑή - 
κην οϑὺ ραρέμτπι ἵτιῖγθ. Β. ὁ πί- 
ϑηπος. σομνιοῖαμα. οἵ, ΑΟἢ. 120. 
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ιἡτ᾽ ὀρχίπεδ᾽ ἕλκειν, μήτ᾽ ὀρύττειν... 
ΧΟ. 

τὸν...; οὐδαμῶς. 
ΠΕ. 

490 ΧΟ. διατίϑεμαι ᾽γώ. 
ΠΕ. 

» 

οὐυτι που 

οὔχ, ἀλλὰ τῶ ᾿φϑαλμὼ λέγω. 

κατόμοσόν νυν ταῦτά μοι. 
ΧΟ. ὄμνυμ᾽ ἐπὶ τούτοις πᾶσι νικᾷν τοῖς χριταῖς, 

καὶ τοῖς ϑεαταῖς πᾶσιν... 
μὼ ᾿ 

ξσται ταυταγί. 
» Χ , ϑὸνῳ -» - 2 

εἰ δὲ παραβαίην, ἑνὶ κριτῇ νικᾷν μόνον. 
ἀκούετε, λεώ" τοὺς ὁπλίτας νυνμενὶ 

ἀνελομένους ϑὦώπλ᾽ ἀπιέναι πάλιν οἴκαδε, 
-" 3 ἰχ τοὶ ΄ Ψ -“ ; 

σχοπεῖν δ΄ τι ἂν προγραφῶμεν ἐν τοῖς πιναχκίοις. 

ΧΟ. 

418. -- πρωκτὸν δεικνύς φησιν 
οὔτι που. 8. ν]ἀδἴαγ ρ56 Ραηδο- 
ἐϊα5 Δα] οΥο Δα] Υοσα ΡΟΘΗΔ ΠῚ 
ἀ6α1556 ῥαφανιδώσεως, Θοάθηλητια 
πποᾶο πὸ τἴθτιπὶ ΡὈ]Θοίουθίπσ ὁδ- 
νῖβεθ. ΝῸΡ. 712., πιοπρηΐθ Β6., 
καὶ τοὺς ὄρχεις ἐξέλκουσιν, --- καὶ 
τὸν πρωκτὸν διορύττουσιν. 7061 
οᾶιιβα ὀρύττειν αἰχιξ Οομλοιιβ, ΠΟῚ 
ἐχκόπτειν νοὶ χυϊάάαμι 5.116, πο 
ΔΙ᾽ σα! αΐθ σδΥι]βϑϑῦ, 

άφο. ἴτὰ δτηι. Τργο 46 πιϑίγῖβ 
ατ. εὐ ἤοπι, Ρ. 159. αἰπῖχαθ. οοαα, 
Τῆα]θ διεατίϑεμαι Ἴωγε., νο], φαοα 
οὐϊαπὶ ρδῖι85. διατίϑεμ᾽ ἔγωγε. 
80Π01.: διατέϑεμι᾽ ἐγώ. ὑπι- 
σχνοῦμαι. συντίϑεμαι. 

491. ὄμνυμ᾽. ἀντὶ τοῦ εὔχο- 
μαε. οὐκ ὄμνυσι γὰρ, ἀλλ᾽ εὔχεται. 
(ἀντὶ τοῦ) ὄμνυμι μένειν ἐν 
τούτοις. χαριέντως δὲ εὐχόμενος 
ὑπὲρ τῆς νίκης ὄμνυμι. φησὶ, 
τὸ νικᾷν. (ῃος ᾿πνθη 586 ἴῃ ΠΠΠΥ]5 
5.115 νἱαθίισ 8., πο πο ἀείθ- 
χἰ5.)} ἄλλως. ἔκρινον οἱ (ἵπιο ε΄) 
κριταὶ τοὺς Κωμικούς. οἱ δὲ λαμ- 
βάνοντες τὰς ε΄ ψήφους εὐδαιμό- 
ψουν. ὃ. Οομλσογαπ ρΡοδίατγιιμη. 5 
ουδηΐ ἡπ4 1665. ν. ϑι14. ν. ἐν πέντε 
πριτῶν γούνασι, οἱ Οἀρτηοὶ ορϊβί. 
ὧἀθ τιϑυπιοῦοα αἸάαβοα!α Βοηιαθ 
τοροχία 1777, Ρ. 46. νικᾷν πᾶσι 

δολερὸν μὲν ἀεὶ κατὰ πάντα δὴ τρόπον 9... ΘῈ ΒΡ 

ἀπ 0 τ: 

πριταῖς οθ΄ ΟΠ] ΠῚ ᾿πα 1 ΟΊ} 
ΒΥ 15. νἱοίουαπὶ 86 ]ρΊβοῖ, πιὲἪ 
Ηογαῖ, ϑϑύηι. 1, 2, 1834. ᾿αῤίο νοὶ] 
7μαάϊοθ νΐποαπι οἷο. Β. ΒΥύ. ἴῃ δῃ- 
ποῖ, : γωτὸ ἤας 656.) λαὸς εοπαίξῖο-- 
7167 μὲ, δὲ “αἄθπὶ ργαρδειοσγίπι, 7ώω- 
ἄστη οπισιίιηι, οαἰομίο δὲ δρθοξαΐο- 
σαι Οὐπτείτπ ἀρρίαμεδις νἱποαπε. 

άφ9, 8, ἔσται ταυταγί. ἐπει- 
δὴ περὶ, νίκης εὔχεται (ὁ Χορὸς), 
ποιεῖ αὐτὸν ὁ ποιητὴς εὐφημοῦντα 
ἔσται ταυταγί. εἰ δὲ παραβ. 
πιϑανῶς., ὡς ἔλαττόν τι ἕξων. εἶ 
μὴ πᾶσι νικῴη. ἐποιωνιζόμενος δὲ 
αὐτῷ (αὐτῷ τὴν νίκην ταῦτα λὲἐ- 
γει. 8. παραβ. 6]. ὄρκον, πὲ 
ῬΙθηΒ αἸοιαΥ ἂρ. Τυγϑίαη Ὁ, 385. 
ἀεροραῦ βϑααΐ νέποασ; 568 παρὰ 
προσδοκίαν αἰχὶξ ἑνὶ κριτῇ νικᾷν. 
Βε 

494. ἀκ., λεῴώ. 5Ξο]6πιηὶς ργϑθοο- 
πὴ ΤΟΥ Ππλι]α, ν. Αοῃ. 941. --- τ- 
ΤΗΝ 5644. Ῥοπᾶάθηβ 80 ΟἸ]550 
ν. κελεύω εἴς. Β. 8.: -- κήρυγμα 
εἰρήνης κηρύσσει. (ἄλλως.) παίξει 
τοὺς χυτροφόρους ὁπλίτας φά- 
σκῶν. -- 

496. πινάκια 5τηλ ἰαΡΪ86., ἴα 
4πριιβ ρα] οΘ. ΡΥ ΌΡοπΘΡΑμ ΠΥ 68, 
ἂθ φαίθιις 461] θυϑηάπαμ δββθῖ. (οξ. 
δπηοῖ, δα 978. 5644.) 8} 115 αἸ Ποτὲ 
πινάκιον τιμητικὸν δ ε5ρ. 167. Β, 

497. δολερὸν -- πέφυκεν 
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πέφυκεν ἄνθρωπος" σὺ δ᾽ ὅμως λέγε μοι ἰατη0. 

τάχα γὰρ τύχοις ἂν χρηστὸν ἐξειπῶν, α5., 1. ἢ. οἱ 

450 

8 

ὃ γὰρ ἂν σὺ τύχῃς μοι 
ἀγαϑὸν πορίσας, τοῦτο κοινὸν ἔσται. 

485 

ΠΕ. 

Οὐ αν Ὁὲ 

ὅ τι μοι παρορᾷς, ἢ δυναμίν τινα μείξω 85... ἃ... 
παραλειπομένην ὑπ᾽ ἐμῆς φρενὸς ἀξυνέτου. α.ἰν. τ. 
Ἐ σὺ δὲ τοῦϑ᾽ ὁρᾷς. λέγ᾽ εἰς κοινόν ἃ5., ἃ. οἱ δηΐ. 

“8: 

85... ἃ. οὐ 11Π, 
3 3 2 3 [ν [4 Χ ᾿ ΄, ͵ 

ἀλλ΄ ἕφ᾽ ὅτῳ περ πράγματι τὴν σὴν ἥκεις γνώμην 

ἀναπείσας, ἃ. Ατδίορῃ. 

λέγε ϑαῤῥήσας, ὡς τὰς σπονδὰς οὐ μὴ πρότερον 
παραβώμεν. 

κ Ἁ 3 -" Ἁ Α ’ κ ’ ’ 

καὶ μὴν ὀργῶ νὴ τὸν 4ία, καὶ προπεφύραται λό- 

Ἂ 

ἄνϑρωπος, υἱ δυσάρεστον οἱ νο- 
σοῦντες ἘύτΥρ. ΟΥ. 218.., ἐγίδέθ ἐμ- 
Ρι5 δεαθμίϊα εἴο. 

480. παρορ ἄς. παρεπινοεῖς 7) 
εὐρίσκεις. 8. ὃ τε μοι παρ. 1. 6. ὃ 
τι ὁρᾷς παρ᾽ ἐμοὶ, γμοὰ πιϊλὲ {πι- 
6586 υἱάίθο. Βγ. 

431. παραλ,; πιορίδοίαπι, οπιΐδ- 
δάπι. 

439, οἹαιιάϊςαε νϑύϑβιιβ. 1ΐα βοσί- 
βεηάμπι 6556 δυθιγου: σὺ δὲ τοῦθ᾽, 
δυρᾷς, λέγ᾽ εἰς κοινὸν, αἷς ρίξει 
ἐμά, φιυ νἱάθ5.. ἔπι ΘΟΠΙΠΙΤΘ. 
οὐρᾷς ὑτο ὃ ὁρᾷς, υὐ ὀὔνος Ργο 
ὁ ὄνος βαπ, 27. ὀὐδυσσεὺς ργὸ ὁ 
Οδυσσεὺς ἀρ. ϑορῃ. εἴο. --- ΒμσΙρ. 
ΟΥ. 755., πιομθηΐθ Β6., εἰς κοινὸν 
λέγειν χρή. 

484. Ἀδᾶν. δηιίβέγορμα (591.) τά 
τε νεόττια κἀμαυτὸν οἰχήσω, 408 
Ἰθοῦοηθ Ῥτοθραία ἢ. 1. τοῦτο κοινῇ 
σται ναὶ αυΐάάαπι 5ἰπι]6 ροπθη- 
ἀυ ἔογοϑι. 5 αὶ νϑυὶβί πλ}]6 θϑὲ, νὰ]- 
ϑαΐαπι δὴ ρμοβὲ οἰκίσω (παᾶπὶ εἰς 
5ΒΟΥΙΘΗ 1) ν6] ἔογίθ πϑρ᾽ θοῦ 
6556 80 ἰβδίο ΠΡΥΘΥΙΟ, γδ] οχ ἱπάιι- 
βίσια. ΟἸῚ 155 111] » Οαπὶ δὲ δβρδηβ [Ὁ 
εἴ ΤΩ] 116 1Πτι5] ἔτι Θχέγθιηδ οὐτᾶ- 
ὮΟΩΘ : 4ιι6 8 ἀπο άτπι ΕπγῚρ. αἰχὶξ 
Αμάγομ). 1201. καὶ παῖδα τόνδε 

χος εἷς μοι, 
κι ΄ » ’, , -»" Γ. 

ὧν διαμάττειν οὐ κωλύει. φέρε, ποῖ, στέφανον" 
καταχεῖσθαι 

τῶν ἀπ᾽ Αἰακοῦ μόνον Λελειμμέ- 
νον δή. 

485. τὰ ΒΥ. ϑδιιοΐογβθ. Παῦνθβϑίο 
Μίβο. οὐἱῖ. ρ. 905. 001: ἀλλ᾽ ἐφ᾽ 
ὅτῳ περ ἂν ἥκεις τὴν σὴν πράγματι 
γνώμην ἀναπείσας. ἴῃ Βᾶν. ΟἸ115-- 

5απὶ ἄν. τηϑ]6 Ροβίγθηια ἴῃ πρά-- 
γματι ΟΟΥΤΙΡΙΥ δηΐθ γν.: νἱᾶ, 
Ὅαννο5. 1. 1. Ρ. 197. 

486. ὡς τὰς σπονδάς. ὅτι 
πρὸ καταγνώσεως, φησὶν, οὐ πα- 
ρασπονδήσομεν. 8. 

457. ὁργ ὦ. ἐπιϑυμητικῶς ἔχω. 
(προπεφύρ.) ἀπὸ τῶν ἀλφίτων. 
ὑμοῦ γὰρ ἐφύρων, εἶτα εἰς μά- 
χτραὰς (μάξας) διενέμοντο. (411πι5 1}91-- 
ἀεπι: προσπεφύραται [510]. 
ηὐτρέπισται εἴα. οομπἔογπι ΤΉ Θβπι. 
81. ἔστιν κακὸν μοι μέγα τι προ- 
πεφυραμένον. οἱ Νι}». 975. μαλα- 
κὴν φυρασάμενος φωνήν.) τὸ δὲ 
ἑξῆς παίζει, ὡς περὶ δείπνου λέ- 
γῶν, καίτοι μέλλων λόγῳ αὐτοὺς 
εὐωχεῖν. 8. 

438. οὐ κωλύει τναῖγθ αϊοΐαπι 
6556 χηομι Π)1π6., πθζαθ ἀπ το 
4αΐη οογγαρία πὲ πᾶθο νϑυρᾶ. 
ΒΟΥ͂Ρα5 ᾿ἰοθὲ Ἴοοο ἱπεχρθοΐδίο ὃν 
διαμάττειν οἴπῳ λύει. ἢ. 6. λυσι-- 
τελεῖ, μοι διερέσονθ οογιάμοῖς {α- 
πιΐέίαθ. ταϑηθὴ5 1ῃ τπϑίϑρποσα ἀρ 
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κατὰ χειρὸς ὕδωρ φερέτω ταχύ τις. 
Ἴ9 ἢ 1 δειπνήσειν μέλλομεν, ἢ τί; 

440 ΠΕ.μὰ 4ι᾿ ἀλλὰ λέγειν ξητῶ τε πάλαι μέγα καὶ λαρι- 
νὸν ἔπος τι, 

ὅ τι τὴν τούτων ϑραύσει ψυχήν. --- οὕτως ὑμῶν 
ὑπεραλγῶ, 

οἵ τινὲς ὄντες πρότερον βασιλῆς... 
ΧΟ. ἡμεῖς βασιλῆς; τίνος; 

ὑμεῖς 
ν᾿} » - » 

πάντων, ὁπόσ᾽ ἐστὶν, ἐμοῦ πρῶτον, τουδὶ, καὶ τοῦ 

Ζιὸς αὐτοῦ. 
ἀρχαιότερον πρότεροί τε Κρόνου χαὶ Τιτάνων ἐγέ- 

ἘΠῚ 510 σΟΉ51110 Ἰοαϊξαν ἐδ {1181 
46 Ῥϑῃίριις σοχαθηα δ, Φαριι5 ἔά- 
τ 118 παϊγϊαίιγ. ἙἘπτγρ. ΔΑΙο. 601. 
φημὶ, τοιούτους γάμους ἡύειν 
βροτοῖσιν εἴο, --- 8.: διαμάττειν 
δὲ διαπλάττειν. (Β.: διαμάττειν 
αϑὺ ργογϑδὲδ δμῤίρογθ, εἰωγοἠἀπϑέοτι. 
ν. Ηδϑύοῖ. ἢ. νυν. εἱ Ῥο]]υχ 7, 22.) 
φέρε παῖ, [τὸν] στέφανον. 
τοῖς γὰρ εὐωχουμένοις περιέκειντο 
οἱ στέφανοι, καταψύχοντες τὸ κρα- 
νίον ἀπὸ τῆς τοῦ οἴνου ϑέρμης. 
οἷς ΡΙαι, 1037. οὐ, 4ιο5 ργαθίθσυθα 
Β. Ἰαιάανς, Ρεσίζοῃ. δὲ Ἀ6]. Υ. 
ἩΣ 15. 15. 6Ὲ ΥΝΈΞΞΕΙΣ 56 τοῦ. 9- 
2. Ῥ. 149. δεἴαπι ογδΐουθβ ἀϊοθραηΐ 
ΘΟΥΟΠΔΙ (ΤΠ Θβμορη. 8385., ὅομο. 
150. εἴς.); 14 αιιοά 5ἴπιι] οορίξα5586 
ῬΙδιποίδθγιιμι παπαὰ ἱπθρὲθ δχίβεϊ- 
ΤΥ ΘΥΪβ. 

4539. ἀπΐθ σοθῆδπι ἰη απ ϊ ἀτι8 πὶ 
Ταϑηἶθιι5 Πα] οραπὲ., αποα αἸοο) τσ 
κατὰ χειρὸς (ποη γειρῶν) ὕδωρ. ν. 
γέεβρ. 1179., Τποηι, Ναρ. Ρ. 100. 
εἴ 610, Β, 

νεσῦε, 

νὴ τὸν ᾿Δπόλλω. 
τουτὶ μὰ 41 οὐκ 

ἐπεπύσμην. 
ἀμαϑὴς γὰρ ἔφυς κού πολυπράγμων, οὐδ᾽ “ἴσω- 

πον πεπατηχας; 

440. Ξε. καὶ λαφριενόν. διὰ 
τούτου πολλῇ τῇ τροπῇ ἐπέμεινε 
τῆς εὐωχίας. --- ἄλλως. λαρινὸν,. 
λιπαρόν. ἐκ μεταφορᾶς τῶν βοῶν. 
λέγονται γάρ τινες λαρινοὶ βόες, 
οἱ λιπαροί. --- (οἴ, Ραο. 871. Β.: 
1ῖὰ εἰ λαρινοὶ σύες ἀρ. Αομαραπι 
Αἴπεη. 9, 4. Ρ. 876. Β. εἴς.) ϑραῦυ- 
σει δὲ πραῦὐνεϊ. 8. πείσει. 5. Ἀν. 
ἐβὲ σϑύηι. Ὄγϑοἠίίξέοστι. ---- ψευθα μὰ 
Ζι᾿ ἀλλὰ --- ψυχὴν ἀϊοσππίαγ Επ6]- 
Ρἰάϊ, βϑαιθηϊα οὕτως εἴς. 1ρ515 
ανΐριις, δὲ φυάεπι ρογ ἐνανταπό-- 
δοτον, (μοτο ἰμτθυρθι]δηΐα, --- τὸ ὐ- 
τῶν, ΑΥΪᾺΠΊ. 

444, γἱάεὲ Αἰμομπΐθηβεβ αὐτόχϑο- 
νας. 

446. γάρ. νἱᾷ. δῃηποῖ. δᾶ 1967. 
-- πολυπράγμων, πιμίξαγιπε 

χϑγιει ροΓί ἔμ 5 7. ΘΛ 15 1π γΈθ5 νετ- 

βαῖιιβ. πθάμθ ΘηΪπΙ 5ΘΠΊΡΘΥ͂ Π1816 

βοάπϊαπι νὸχ Ππᾶθο βἰρῃιποαῖ. τξ 

τποηπ Β., Αϊσωπον; «46δορώπι, 
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ὃς ἔφασκε λέγων χορυδὸν πάντων πρώτην ὄρνιϑα 
γενέσϑαι, 

προτέραν τῆς γῆς" κἄπειτα νόσῳ τὸν πατέρ᾽ αὐτῆς 
ἀποῦνήσχειν, 

γῆν δ᾽ οὐκ εἶναι, τὸν δὲ προκεῖσθαι πεμπταῖον" 

450 

ΕὙ. 

ΠΕ. 

τὴν δ᾽ ἀποροῦσαν 
ὑπ᾿ ἀμηχανίας τὸν πατέρ᾽ αὑτῆς ἐν τῇ κεφαλῇ κατ- 

Ξ ορύξαι. 
ιν Α ᾿»ὕ -“ Ν᾽ -» ᾿ -» " ᾿ 

ὁ πατὴρ ἄρα τῆς κορυδοῦ νυνὶ χεῖται τεῦνεως Κε- 
φαλῃσιν. 

οὔκουν δῆτ᾽ εἰ πρότεροι μὲν γῆς, πρότεροι δὲ ϑεῶν 
ἐγένοντο, 

ὡς πρεσβυτάτων ὄντων, αὐτῶν ὀρϑῶς ἔσθ᾽ ἡ βα- 

Αδξεορὶ ἔβ}185. ν. ὕ8βρ. 541., 1917. 
5.: -- τὸ δὲ πεπάτ. ἀντὶ τοῦ 
ἀνέγνως. (115 85.: τὸ δὲ πατῆσαι 
ἴσον ἐστὶ τῷ ἐνδιατρῖνναι.) ταῦτα 
μὲν  κωμικώτερον παίζει. τὸν δὲ 
κορυδὸν ἔνιοι κορυδαλὸν λέγου- 
σι. Γῆς δὲ ἱερὸν ὄρνεον νομίζουσιν 
εἶναι. εἴ. 298. 

447. ἔΔὈε}16 μᾶθο ποὴ Ἰθρίτῦ πες 
πη ῬΙαπθᾶθα, πθῸ 1π ΔΩ  ΠΙΟΥΘ, 
ΠΌΡΟΥ 6 οοὐ. Ἐ]ΟΥ. οαϊΐα., [84}]4-- 
Τὰπι ΑΘ5Ο0Ρ. σΟἸ]θοίίομα; 564 ΕἸγία 
Εᾶπὶ ἴῃ βᾶπι Θαἰ τ οπΘη ΥΘσθρὶς 
(ι. 415.) εχ Αροβίο]ῃ Ργον, 8, 85. 
- Ρἱβθομαβηιιβ ἔφασκε λέγων Ξεἰηι- 
ῬΠΙΟΙΓΘΕΙ ΠϑΥγα  Ἰοπ5 σοηνθηϊῖ. Β, 

449. γῆν δ᾽ οὐκ εἶναι, ἐογ-- 
χγαπι ἀμέθηα τιοτὶ {μΐ556, ὉΒῚ 506]]. 
ΞΘΡΕΙΥῚ ροββεῖ, 86. τηοηϊῖξ Β., προ- 
τίϑεσθαι εἴ προκεῖσθαι ῬΥΟΡΥΪΘ 
αἴοὶ οδάανεσα, 4186 ἴω δάϊτι δ6- 
ἀἴαπι ρυοροπδηΐαγ. ν, 814, ν. προὔ- 
κεῖτο. ἰάθη Β.: πεμπταῖον, ἱ. 
6. Ρδγ 8 αἴδ5, αἱ τεταρταῖος [ΙΟἩ. 
11, 389. ν. Νγαγίοῃ. δὰ ὙΠπθοου. 9, 
4, -- ἀπορῆσαι ὑπ᾽ ἀμηχα- 
νίας θεῖ ἐσιορόπε σοτιδιϊ 6556 Ργαθ 

ἀεΐφοει ῥγασδίαϊοχιη , πΘβοῖγθ 4ῖῸ 
16 νοχΐαβ, συ ἀρΘΩαῚ γχαϊϊο αἀ6- 
ὁπ Ὁ 

460. Ξεχὰα. ἐν τῇ κεφ. κατορ. 
ἐπεὶ λόφον ἔχει ὃ κορυδός. ({ιατπα 
οὐβίαμα ταϊητ]ο σοι ραγανὶξ Α650-- 

σιλεία; 

Ῥιιθ. »» ίπο ἄνθπὶ απο ἐπιτυμβί-- 
διον νοσᾶν!ς ΤΠΘοΟΟΥ. 160]}], 7, 28.» 
86 αἴθοπι 1. ν. 8501Π0]. [εἰ 810Κ.] “ὅ 
Κι.) ϑηλυλῶς δὲ εἴρηκε τὸν κορυ- 
δόν: Πλάτων δὲ ἀρσενικῶς. -- 
Κεφαλῇσιν. προσέπαιξε τὸν δῆ- 
μον. Κεφαλῆς γὰρ (πιο Κεφαλαὲ 
γ61] Κεφαλή: ν. Μειιγβ. 46 Ρορρ. 
Αἰ, Ὑπὸ5. Ὅχομον: ἢ 8, Ῥ9π75}0}.} 
δῆμος τῆς ἀκαμαντίδος φυλῆς. Ἐ]α5- 
τοὶ ἔαρι]ας ἴῃ οοπίθιηίπι ψῈ]- 
δαυὶς ΟΥ̓ΔΘΟΟΥ μη σΟβπορΟη 6 δἷ- 
416 πιυἱποϊορίαθ σΟΠΙρΟβιι1556 ψ]- 
ἀθίυσ ΑΘβοριι5. Π8Ππ| Π 6βίοαϊ5 4π]- 
ἄφθηι ΤΠδορ. 116. πρώτιστα, Ἰπᾳιῖξ, 
χάος γένετο: Ξ6α 1116 αἰχῖξ κορυδὸν 
το} σδιιβα; οἰπιαπθ ΜΙΊΠοΥνα 
δχ οαρίϊα [ουἱβ παῖδα 6858 ογεθδογες- 
ἴὰγ, οοηΐγα Αθβοριιβ ραῖγΎθμ δἰδι- 
ἄδο ἴῃ οαρίϊθ ο]υ5 βϑθρυϊεαπι ἔχις; 
4ο 181] δχοοριαυ! ροΐοθγας 1π- 
δρεϊι8. -τ- σθἔθσυιπι ᾿αβυ5 1116 νϑὺ- 
Ῥογιμα χεφαλὴ οἱ Κεφαλαὶ 5Ξοῦγγα 
Αἰμδηΐθηβα αἱρηίου οϑῦ αιιϑηὶ οο- 
ΤΎΡΠαΘ6ο, οἱ Πα ΓαΥ 1 Ὀ]Θ σα 
110 015. υἱὲ ποὺ ΒΥ,, οα)5 βθηΐθη- 
τἴδρ δοίϊοσϊίαΐθη δα)πηχῖς οοὐοχ 
Βᾶν. 

459. Ξεαιι. 16 ΝΥ 6] ηᾶ, Β. Π΄πά. 
1ρτῖ: οὐκοῦν --- βασιλεία. γεοῖα, 
Βοηὶ]. οἱ ὙΤ γυινηϊζειι5. παθο ῬΊΞΠ6- 
ἴδοσο ἐὐϊρθαθσιξ, 1ἢὼ οοαά, ἘΡΟΡΙ8 
Ρούβομα ρυδεβοχί βία δϑῖ, 



ΕΥ̓͂. νὴ τὸν ᾿“πόλλω. πάνυ τοίνυν χρὴ δύγχος βόσχειν 
δε τολοιποόν" 

τὰ 2 , γ᾿ Ξ » 

οὐκ ἀποδώσει ταχέως ὁ Ζεὺς τὸ σχῆπτρον τῷ δρυ- 
κολάπτῃ. 

ὡς δ᾽ οὐχὶ ϑεοὶ τοίνυν γ᾽ ἦρχον τῶν ἀνθρώπων τὸ 
ν 

παλαιὸν, 
μ᾿ Ἁ ᾿Α 

ἐστί τεχμηρια 

τούτων. 
9 3 - » ΓΑ “Ἂ ΄ 

αὐτίκα δ᾽ ὑμῖν πρῶτ᾽ ἐπιδείξω τὸν ἀλεκτρυόν᾽, ὡς 
ἐτυράννει, 

Ξ5 » -» ΄ 
ἡρχέ τε Περσῶν πρῶτον πάντων, “αρείου καὶ [Με- 

γαβάξου" 

904 “4 ΡΙΣΣΈΟΦΑ ΝΟΥΣ 

45 

ΠΕ. 

ἀλλ᾽ ὄρνιϑες, χκἀβασίλευον, πόλλ᾽ 

460 ὥστε καλεῖται Περσικὸς ὄρνις ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἔτ᾽ 
τὰ , 

ἐκείνης. 

ΕΥ̓͂. διὰ ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ἔχων καὶ νῦν, ὥσπερ βασιλεὺς ὁ μέ- 

454. δύγχος. οἴ. 389. Β.: το- 
ΒΥ] ΑἰΘΥῈ πιθοῦ ἃ5 ν]πι 1ηΐοσθη- 
ἄδηι δὲ ᾿ππ ΡΥ πὶ δχϊογααθηάμπι. 

455. ογαῖιο ζουίϊοῦ τῷ ἀσυνδέτῳ, 
πραῖιθ θγαΐ αιοαὰ ΒΥ. ΞΟΠ Ροτεῖ ὡς 
οὐ ταχ. ἀποὺ. Ζεὺς οἷο; 5. τῷ 
δρυκ. -- δρῦς παρὰ τοῖς ἀρχαίοις 
πᾶν ξύλον. δρυηκολάπτης 
(δρυοκολάπτης) δὲ ὄρνεον ἐν τοῖς 
δρυσὶν πος ΔΥΡΟΥΙΡ 5). εὖρι- 
σκόμενον, ζητοῦν σκώληκας, ὃ ὃ (οὖς) 
καὶ πολλάκις ἀνόρυττον καταβαάλ- 

λει. (ρίσιις ιαγείμς άπ. .7 ϑολισαγ- 
δρθολὲ, βεπιθῖτιθσ ϑρθολὲ, Ποίπαγαλο, 
Βαμιπιμασξεγ. οἵ. ἃ Β. Ἰαπάδῖος Αὐἱὶ- 
δῖοι, 9, 9... δπιβ δα Ατϊβίοῖ. 9. 
Ῥ.- 686. ἈΘΙ ΘΉΣΕΙ; ΑἹ 1:τ| 4Π δ ῬΊ της 
Η. Ν. 10, 18.) -- 8. ποπλ]Π Δ {Ὁ 
ΑΥ5. τἰἰπᾶ ῬΥῸ ΟΠ 115, τι 546. 

456. οοαα. ῬΥᾶνβᾷ Θαδβιιγα: ὡς 
δ᾽ Ὁ: ϑεοὶ τοίνυν τῶν ἀνϑρώπων 
ἤρχον τὸ παλ. Βγ. Δαϑιρα]δηῖθ ἴὰν: 
ὡς δ᾽ ο. ὃ. τῶν ἀνϑ. τοίνυν ἢ 0.- 
τὸ παλ., Πομ) πο μ6 τοίνυν Ἰοη- 
815 γϑηιοΐα 80 1110 56 θη 186, 

Θ)᾽ ασααθ. ΘΟΠ] απ Οἰ]Οἢ 5 Ῥοβίθυϊογα 
5Ύ11 4 08 Ργοάϊιοια ἀπίθ νοοδ] θη; 
4110 4υ] 6 πὶ Ὡ ΟΠ η6 αἸβρ ἰσδὲ δἰϊατα 
ΒΘμΕ]0}1 δὲ ΠΙμοΥΤΙ Βουρίοτα Πᾶθο: 
ὡς δ᾽ ο. ϑ. τοίνυν ἦρχον τ. ἀνϑ. 
τὸ π. νἱά. δπποῖ. δα βδη, 818. 

γας, διαβάδκχει 

458, ἐπιδείξω -- ἐτυράννει. 
ποία δἰγιιοΐαχα, νὰθ Ψηροῦ. 5, Ἧ, 
14. ϑορμοοῖῖθ ἰμΐθυρρ. δὰ ΑἾ86. 
118. .οεὕἷῖς. 

459. 118 αν... ὨΙ᾿πᾶ. οἵ. Ηδτο- 
ΘΟΥ Θτ εἴ 5644.» Το ΟΝ 4 »0 109. 
ναΐρο ἤῆΊεγαβύζον. Β.: Ὀατγίιπι εἰ 
Μέοσαρυζιαι ποτωἸη 88, 1ΠΠπιτὰ σα ρθη, 
Βπηα ἀἰι 6, ΡεΥβασιιμης ααϊᾶ ρτὶ- 
11 1ῃ 65 .15. υ πὶ Οταθοῖϑμι ροἐϊε- 
ταπῖ, ν.. Ἡεχοθοῖ- δ... 17. 5676: (6Ὲ 
ἂε ΠΡΕΆΒΥΩΟ Ῥοσν1}]. δα (μασι, 
Ρ. 447. Β. 

460. Περσ. ὄρνις, οἴ, 974., 674. 
ΒΕ ες: ΟΥ̓α ππιβ ΔΡ. ΑΙΒθη. 9. 
Ρ. 574. ὥσπερ ὃ “Περσικὸς ὥραν 
πᾶσαν παναχῶὼν ὁλόφωνος͵ ἀλέκτωρ. 
Αἰμρη, 14. Ρ. 655. καὲ μήποτε (ει 
ξουΞ 8) πρώτιστοι καὶ ἐγένοντο 
καὶ ἐτράφησαν ἐν Σάμῳ (ράνομβ8), 
καὶ ἐντεῦδϑεν εἰς τοὺς ἔξω τύπους 
διεδόϑησαν, ὥσπερ καὶ οἱ ἀλε- 
χτρυόνες ἐν τῇ Περσίδι.“ ΗΠ 5ΥΟΠ. 
1Π|8 γι δ᾽οβσαμι 510 Ἰηϊουρυθίδιαϑ δϑὲ: 
ὁ ἀλεκτρυών. Β. 

461. Ξεαιι. τοῦτο ἐξ ἱστορίας εἴ- 
ληφξ. πᾶσι γὰρ Πέρσαις ἐξῆν τὴν 
τιάραν φορεῖν, ἀλλ᾽ οὐκ ὀρϑὴν, 
ὡς Κλείταρχος. ἐν τῇ δεχατῃ μό- 

νοι δὲ οἱ τῶν Περσῶν βασιλεῖς 
ὀρϑαῖς ἐχρώντο. --- 8. δεα βάσκ ει. 
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ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ὅμ κυρβασίαν τῶν ὀρνίϑων μόνος 

ΠΕ. 
ὀρϑήν. 

οὕτω ὃ᾽ ἴσχυσε, τὸ χαὶ μέγας ἣν τότε καὶ πολὺς, 
ὥστ᾽ ἔτι καὶ νῦν 

ΠΝ σα, - ΓΙ ς “- ἰ«ὶ, ’ ς ΄ , » 

ὑπὸ τῆς ῥώμης τῆς τότ᾽ ἐκείνης, ὁπόταν νόμον ὄρ- 

465 
'ὥριον ᾧσῃ, 

ἀναπηδῶσιν πάντες ἐπ᾿ ἔργον, χαλκῆς, κεραμῆς, 
σχυλοδέψαι, 

δχυτῆς, βαλανῆς, ἀλφιταμοιβοὶ, τορνευτολυρασπι- 

δοπηγοί" 
οὗ δὲ βαδίξουσ᾽ ὑποδησάμενοι νύκτωρ. 

ΕὝ. ἣ " ’ ᾺῚ ᾿ 

ἐμὲ τοῦτό γ᾽ ἐρώτα: 
χλαῖναν γὰρ ἀπώλεσ᾽ ὁ μόχϑηρος Φρυγίων ἐρίων 

Σποοαεέ. (ΤΉ θβαι. 793., τιοπϑηΐα Β6., 
βάσκετ᾽ ) ἐπείγετε. Ἡοιπον. ΠΡ ΟΣ 
βάσκ᾽ ἴϑι, οὖλε Ὄνειρε, ϑοὰς 
ἐπὶ νῆας ᾿Δχαιῶν εἴς.) το 565 Ῥετ- 
Βαασα σαβιαρϑηΐ, δἰϊαη 5ΘΥΙΟΥΊΡΙΙ5 
Το ροΥρ5, ἰἰαγαπὶ τϑοΐδμι, τι 
οοἴουϊ Ροῦβαθ χεῖγο ΠΊ χαπι, γ. Β.15- 
βοη, 46 σϑρ. Ῥευύβ, ρυΐης, 1, 10, 2. 
184. --- ἴαμα εα ὀρϑὴ τιάρα αἱ- 
φεραΐαν ρυορυῖε κυρβασία, ν. Πε- 
5060. ἢ, ν. σὰπὶ Ἰπΐρυρρ., ποῖ. 
Ρ- 1389.. Μοεογῖβ Ρ. 241., ἰρίᾳιθ 
ῬΙουβ. Β. 4.86 σοιραζαῖαῦ ΟἸἹΠῚ 
οχϊβία 86 ΠΠπδοεΐ. 

468. μέγας καὶ πολύς. Ηετο- 
ἀοι. 72 14, ΧοΥχὶ αἀϊοϊζαγ: ὡς καὶ 
μέγας, καὶ πολλὸς (πιᾶσηιβ εἰ Ρο- 
165) ἐγένεο ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ, οὕτω 
χαὶ ταπεινὸς κατὰ τάχος ΓΕΡΞ ἢ οἵ, 
Ἐφ. 754. Βε. 

464, τϑηλρεγαυβ ταὶ πη Ρο 
4υ}π ΟΥ̓ΩΔΥΘΠΙ πιιηο ΠΥ ἴῃ σ6- 
τΐοβα δηιθη ἀδίϊομθ ΡΟΥΒΟηΙ. Παρ θηῦ 
οοαά, μόνον, «ιοα πὸ ΟΧρ]]ΟΔΥΪ 
Ῥοεβίξ, ἰδπηθῃ ἔγσοῖ; 1116 Ροβυῖξ 
νόμον, οἱ Ἰερίταν ὕοπο. 772., δε 
βογίρι τα οπμηθ5 Παροῖ 1η 86. πιι- 
ΤΩΘΥΟΒ γε ζαι5. πᾶ ὈΥΪΠ. πὶ Ρ6Υ- 
Βρίοιαιιβ δρίμβ 8 εἐϑβῖ 6)}115 56 ηβιι15: 
ἀππὶ τιδηϊθβίιβ τὸ 1η δἸίεσα 1118 
ΑΡαἷ8, ἴτα εξίατῃ ᾿. 1. Ἰαϑὰ5 Οοπηϊοΐ, 
4.1 νόμον ὄρϑροιον αἰϊχῖτ, δρ- 
ἅὅτον οορίεαν] οἰϊματοδάδογαμ; 46- 
ἱπᾶθ χιυϊδείο νδσθὶ ἔοι πια εἰ 

ἘΙΞΤΟΡΗΛΝΧΕ5 [], ἢ 

διὰ τοῦτον. 

6)}15 σΈΠΘΥΒ, 4118165 πλ] 5. ΡΔΥΪ 
ΞυσοΘδϑ ἕαοϊαβ νἹαάθηγιια ἃ ΥἹΓῚ5 
ἀΟΟἐ551115, Ομ 1η1114165 [{{|8- 
ἐπ ΘΥΠΑΡάστιπα ἸηΐοΥ 586. Ῥϑύπιειι- 
ἴδηᾶο τηϑηθπη ΥΘΒΕΙ ΠΘΥΠΩΣ 5011- 
Ῥίογιπι : νϑὶαῦ δρυᾶ Ἑατρί ἐπὶ 
Ηῖρρ. 1905. ἀπέχϑομαι Ρ»το ἐπά- 
χϑομαι ἰοριίαῦ τη δααοῖ ΠΡυῖς, 
εἴ κινήσω ῬτΟ νικήσω ΤΡ. Δ]. 
1160 εἰ προὔλαβες Ῥτο προὔβαλες 
δρᾶ ϑορὰ, Τυϑοῦ. 771. ἴπ βομο- 
115, δἵ ἂρ. ΕἸδοοιηι 88. 2, 8, 98. 
ἐνοπεΐέ Ῥ͵ΙῸ δπιουΐέ οἷς... ρϑριο Ψ᾿ 
ἄσῃ. --- ΤἈδοοΥ. 94, 68. ὄρνιϑες 
(64}}}) ὄρϑρον ἄειδον. δαά, δι1α, 
ν. ὄρϑριον. τ 

455. σκυλ. οογίαγιίΐ. εἰς αν. 
ΟΘΙΘΥΙ ΠΟΤῚ σχυτοδέψαι, τιϑῖτο 18- 
Ῥογδῃηΐθ. οἵ, βδεχὰ. νϑύδιιμι οἱ Ρ]πί, 
510. 

466. (πη1816) Αἰ οἰδίαθ ρῥσγϑθοί-- 
Ρἱαπε, ποπ σχυτεῖς (βιιΟΥὙ65)., 5ε4 
σκυτοτόμοι αἰϊσαπάϊπι 6556. --- ν, 
Ἰπίουρρ. Μοου. Ρ. 859. βεψα. ἐλ- 
φιταμοιβοὶ Βη, 41] οἰΐδπὶ 
ἀλφιτοπῶλαι ἀϊοαηίυγ, ν. ὙΠοια. 
Μαρ. Ῥ. 89. ουπὶ ἸΏΓΕΥΡΡ. οἵ 81-- 
ποῖ. δὰ ΝᾺΡ. 640. ΞΒΕ4Ό6η5 γοα. 
τορνεῦτ. σοπιΐοο πηοάο οοπιροβί- 
ἐπὶ Ἰμαίοαϊ 605, «υὶ τορνξύοντες 
λύρας καὶ ἀσπίδας πηγνύουσι. (Υ ο55. 
Τιογπιδολ ακίαπρλϊεμπαταπιαολοτ.) --- 
Β, : 

408. Φρυγίων ἐρίων. τοι 

1 
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ἐς δεκάτην γάρ ποτὲ παιδαρίου κληϑεὶς ὑπέπινον 

470 

ἐν ἄστει, 
9, ’ - Ὁ" 

Ἐ χᾶρτι κάϑευδον" καὶ πρὶν δειπνεῖν τοὺς ἄλλους, 
οὗτος ἄρ᾽ σε" 

3 ᾿ , 

κἀγὼ νομίδας ὄρϑρον ἐχώρουν ᾿Δλιμούνταδε, κἄρτι 
προκύπτω 

ἔξω τείχους, καὶ λωποδύτης παίει ῥοπάλῳ με τὸ 
νῶώτον" 

καγὼ πίπτω, μέλλω τε βοᾷν" ὁ δ᾽ ἀπέβλισε ϑοἰμά- 

βοΐ ΜΠ] εῖαθ Ιᾶπαθ (ἢ δι. 506.) 
ἴῃ Ῥγθῖῖο εταπξ, ξερὰ θείαπε Απου- 
γϑῆδθ δἴσιιθ ᾿ιδοάϊοθηδθ ἴῃ ΡηγΥ- 
δῖα. ϑίσχαρο 12, ὃ.» οα. Ταιιομηϊτα. 
8. ν. 74.: φέρει δ᾽ ὁ περὶ τὴν “αο- 
δίκειαν τύπος προβάτων ἀρετὰς, 
οὐκ εἰς . μαλακότητα μόνον τῶν 
ἐρίων; ἢ καὶ τῶν Πηλησίων δια- 
φέρει; ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν κοραξὴν 
χούαν" ὥστε καὶ προσοδεύονται 
λαμπρῶς ἀπ᾽ αὐτῶν, οἵ. Βτεάονν 
Ταπαρ. ἀθγ αἰτοπ Οϑϑοί. Ῥ. 907. οἴο. 

469. ὅτε τὴν δεκάτην εἐστίων ἐπὶ 
τοῖς γεννηθεῖσι, καὶ ἐν αὐτῇ τὰ 
ὀνόματα ἐτίϑεντο τοῖς παισί. καῦ- 
ἅπερ Εύριπ. ἐν Αἰγεῖ" τί (τίς) 
σὲ μᾶτερ ἐν δεκάτᾳ τόκον 
ὠνόμαξεν; (ἀδγηδγί., 6]. Ρο]. 
εἰ 1. ἢ. ϑορΡΒ. ΠῚ δι δώσουσ᾽ 
ἀντιφόνους δέκας, ἔῤῥοι τ᾽ ἂν αἷ- 
δώς.) ὃ δὲ ᾿ἀφιστοτέλης (Η. Ἀς 7. 
οχίστ.) ἐν ταῖς ἑβδόμαις φησὶν ἐπι- 
τίϑεσϑαι τα ὀνόματα, “γράφων οὗ- 
τως" τὰ πλεῖστα δ᾽ ἀναιρ εἴς 
ται πρὸς τὴν ἑβδόμην. δεὸ 
καὶ τὰ ὀνόματα τότε τίϑεν- 
ται: ὡς πιστεύοντες μᾶλλον 
τότε τῇ σωτηρία. --- 8. Β.: 
οἵ, δυοῖν. δεκάτῃ 'ϑύομεν, ϑυϊα. 
ν. δεκάτην ἑστιᾶσαι εἴ Ἠδυ]θ8. 46 
ποιηΐη. ΟΥ. Ρ. 41. Ξθ64ᾳᾳ. ὑποπίνειν 
Θ5ὲ αἰϊφιατιέμεπι, Ἦ. 6. ἠαγρίμδ, δὲ- 
ὕγθ, αὶ Χοη. Ογτορ. 8, 4, δ. ἐπεὶ 
ὑπέπινον. (Θἰ π}1}1 δα ρπεπιΐδηαο 1,6- 
0101 οωδῥίϑογο, Οϑυτδηὶ αἀϊσιπὲ σἱολ 
εἶπ Ἀδαβοπ ἤθη. ἐγίχλογι.) δἰ πι 
γεβρ. 100. ςοπιπιθπιοσϑίαχ ἄλε-- 
κτρυῶν, ὃς ἦδ᾽ ἐφ᾽ ἑσπέρας. 

470. ἱπιρογίῖθ αχαΐϊάδμθ κἄρτιε 
᾿κάϑευδον, θη 5 ἔθσγθια ΒΘη 16} 1 

τιῦν μοῦ. 

ΘοὨ) Θοἴπσϑ πη κἄρτ᾽ ἐκάϑευδον. νο} 
κατ ἐκάϑ.. «πὶ βϑααϊαῦ ἄρτι; 
σα ἡπ δ ἔμ πὶ διῖ, δὴ Θἐ4 ΠῚ 8Ρ. 
Αὐϊβίορμϑηθηὶ Οοπησοβααθ, ϑιοπξ 
ΔΡ. Τγερίοοβ, ΟἿ 1 ΔαριπΘ . ἢ 
ἸΙσθαΣ ΤῺ ΘΘΠΕΥΤ5, ϑεα πιϑρῖβ Βία- 
οδὲ -- ἄστει" κἄρτι καϑεύδων, καὶ 
πρὶν εἴο,. δαγραῖο 08} ἴπαθένο ἀ"- 
501., ἀθ ψιὸ ν46 ἴ86οβ8. δα Ταΐ. 
Ῥε 51, 19... ΜΙ ΘΕ χε νασ ἃ Θθ το 
ΠΟῸ5 δά ϑορῖι, ΡὨ1]. 1911. οἵο. ΒΥ. 
Οὐ 1Π ΠΊΘΙΟΥ. ῬΔΥ]5. γαρεσιβεθὶ 
ἢος πρὶν δὲ πίνειν, αὐθδοΐοσ 6α1- 
αἰ πρὶν δὲ πιεῖν. φαοα ταμεχεμπι 
Ῥοβίθα ἴῃ υθρίηδὲθ οοα, 51. σχϑααὶ- 
αἴ: ρεγίμοφείώπ ὕδγὸ θδέϊσϑετιὲ οε- 
ἐθγὶ ῥιδεγε. ἴσο νοοϑίαϑβ, Εἰ] ρ14 68 
δα δρι]ὰ5 σταγο (470.) 1 ΠΥΡΘΠῚ 
γΘΩΙΣ ταί μγιιβ. βἰϑιϊπαιιθ ὈΪΒΘΥΘ 
ΘΟΘΡΙΣ ἃρ. σοηνιναίογθαι, δὲ ρυἶσ85- 
«δῖ ΘΟΘ μηδ Πα  ἔθπηριιβ οϑϑϑξ θυ ῖπ5 
ΟΡἀογμλῖντ : πὶ 46 πη ργονῖβο ο8]- 
15 σϑοϊμιδ δα νϑβρϑύδπι, δὲ 1116 
οχρουγθοῖιις ταἰιιβαιιθ πιδλαξίμτιπι 
ἐθηριι5 6586 ΑἸ πηπηΐθπὶ ἐδίθηαιξ, 
41ὸ Ροβίθσο πῖϑᾶπὸ ἵτ σοπϑεξιδχαΐ. 
βθηβιὺ ποὺ Β. 

471. Ἅλιμ. δῆμος τῆς Δεοντί- 
δὸς φυλῆς. 8. νἱᾶδ Ραιιδαπ, 1, 91, 
1. οἷο. 

472. τπουιξ Β., λωποδύτης 1ὰ 
ϑθπι5 ἕασιιπι ἀϊοῖ,, ααϊ νϑβεϊπιθηΐα, 
λώπας,, Ξαγγϊρίπηξ. ν, ἱπέοσρρ. Ηδ- 
ΒΥΟΒΙΙ ἵ, 9. Ρ. δ15. 

478. ἀπέβλισε. ἀντὶ τοῦ ἀφεί- 
λετο. ἡ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν κηρίων, 
ἢ ἀπὸ τῶν γάλα (λάϑρα) ἀμελ- 
γούντων. 8. ν. ΖΟΠΑΥ, ἢ. 1. Ρ. 4282. 
Β, 
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ΠΕ. ἵκτινος δ᾽ οὖν τῶν Ἑλλήνων ἦρχεν τότε κἀβασί- 

75 ΕΠ. τῶν Ἑλλήνων; 
ΠΕ. 

ΔΕ) Ἀν 

καὶ κατέδειξεν πρῶτός γ᾽ οὗτος βασιλεύων 
προκυλινδεῖσϑαι τοῖς ἰκτίνοις. 

ΕΎ. 
τον ΓΝ. " Ε Ἔ’ 

ψῇ τὸν Ζιονυδοην ἕγῶγ οὖν 

ἐκυλινδούμην ἵκτινον ἰδὼν, χαϑ'᾿ ὕπτιος ὧν ἀνα. 
χάσκων 

ὀβολὸν κατεβρύχϑισα, κάτα κενὸν τὸν ϑύλαχον οἴ- 
καδ᾽ ἀφεῖλκον. 

ΠΕ. Αἰγύπτου δ᾽ αὖ καὶ Φοινίκης πάσης κόκκυξ βασι- 

480 

τοὺς πυροὺς ἂν καὶ τὰς χρυϑὰς ἐν τοῖς πὶ 

λεὺς ἢν" 

χωπόϑ᾽ ὁ κόκχυξ εἴποι κόκκυ, τότε γ᾽ οἵ Φοίνικες 
ἅπαντες 

εδίοις ἐϑέ- 
οιζον. 

ΕΥ. τοῦτ᾽ ἄρ᾽ ἐκεῖν᾽ ἣν τοὔπος ἀληϑῶς κόκκυ, ψω- 

474, ἴκτιενο ς οΞὶ τπϊΐωι5 (σπίϊατι, 
ἩπμπογβοιθΓ 7) 1} εἰμε: ν. Οδπῖ5 δα 
Ατίβίοι. Η, Δ. 2. ρ. 508. 5661, ), δὰξ 
βεουπαιπη ΠΟΠΠ]] 05. χη ἰἑτι115. ὩΪΩ ΟΥ͂ 
δἶνθ Αδίοϊμιβ  ν. Βυς, Ηϊβῖ, πδῖ, 
εἰν δ. 15. Βιε161. ἜΣ, 161. ἀπίδῖρ. 
ΟΘΒ ΤΏΙ]. --- Β, 

475. ἴα ΤαϑιΡΥ. Ῥαυβ. ΒΥ. 8111- 
46. Βαγν. οἱ νυ]ρβὸ ΠΡΥῚ: κατέδει- 
ξέν γ᾽ οὗτος πρῶτος; 

476. ἔαρος ἀρχομένου ἴπτινος 
φαίνεται εἰς τὴν Ἑλλάδα, (Ἰοκιὶ- 
ἴὰ ἰδηςσπιθη ἀθ6 ἀΥΘ6 δΧ 60 σΘΠΘΥΘ, 
4υοα εΞβάδθ5 τηὰΐϑῖ, ποὸ ἴαπιθη 1ἃ 
ΒΕΙΠΡΕΥ εὐ ὉΡΙαὰ6 ἔδοϊ χη] 115. 
Αγϊβίοξ. ἱπίθευργοῖα ΤῊ, Ο82α, Η, ἃ. 
8, 16.: 9. Αναμη,, κ΄ ΤΏ], .. Ο0η1- 
ῬΊαγο5 σοπαητΥ, ΠΟΤ, τι ΔΙΊ 40] 
Ῥαϊαηξ, ρᾶῦοδθ:; 86 οπιηθβ δᾶ 
ἴοοα ἱεριαΐοσα ἀρβιηῖ, 564 αυῖθιιβ 
Ἰοσα ΕἸ) πβηπο αὶ βαην ὙἹοηα 5018 6 
5641, 115 60 βϑθοθάεζαε ἰἰροῖῦ, τἰὖ οἱ 
ΤΩ 05 δὲ ΠΙ γα πα! η6 5. ἀραῦα δηϊπι- 
διανευβαπι δϑὲ; 486 διιΐθιαι ρυοοι] 
Ἰοοὶβ εἸαδπιοὰϊ ΤΩΟΥΘΏΠΥ͂, ΠΟΙ Χη11- 
ἴδηξ βθάεπι, θα ε6 Ἰδίάθτα σοη- 
ἀμπηΐ, 761 Θπΐπι νίθαθ βαηΐ τιμία 
ΒΕ Θ1ηε5 1. δ ρτιβι}15. ΘΟῺν ΔΙ] ΠΧ 

« λοὶ πεδίον ὃ Ξ. 

ππᾶδθ δἴσιιθ οὐπηΐηο ἀθρ]ππΊ68 : 
ταὶ ι] φαοατθ Ἀπ) βπιο αὶ Ἰοοΐ5 ἐνο- 
14556; ΘΠ ΒΥΙΠΆΠα. ΒΡΡδυθυύβῃηΐ, 
ΥἹ5Ὶ βιιηΐ, “ἢ ὴ ἐφ΄ ο ἡδόμενοι κυ- 
λίνδοντοι ὡς ἐπὶ γόνυ. παίξας οὖν 
ὡς βασιλεῖ φησι τὸ πυλινδεῖσϑαι 
ὑπὸ ἀνθρώπων. 8. οἴ. Ἰηξογία5 680. 

478. κατεβρ. κατέπιον; φησὶν, 
ὃν εἶχον ἐν τῷ στόματι ὀβολὸν, 
ἵνα ὠνήσωμαι ἄλφιτα, προσκαυλιό- 
μενος τῇ τοῦ ἐκτίνου ἐπιφανείᾳ. 
5. ἀ6 ρβοιηϊα ἴῃ ΟΥ̓́Θ δὲ 46 βᾶθοο 
ΞΑΥΪΏΔΥΙΟ , οἵ. ὕεβρ. 761., Ἐσοϊα5. 
813. 5644. δε. 

480. 114 Βαν., πὲ 5οΥΒῚ ᾿πϑθοσαηξ 
Βεπί!, εὐ Κ., Ρτορϑηΐθ ΒΥ... οἴη 
να]σο Ἰορσογθίαν τόϑ᾽ οἱ Φ., νεῦϑα 
Ηϊδηῖθ, ῬΡούβοῃ. δὰ Ἐμυρ. Ῥοϑη, 
419. τότ΄ ἂν οἱ Φ. 8.: -- πρὸ ϑε- 
ρισμοῦ φαίνεται ὁ κόκκυξ ἐν τῇ 
Φοινίκῃ. Ἡσίοδος (Ορ. εἱ "9. 486.) 
ἥμος κόκκυξ κοππκύξει. (πὸ 
κοκχύξζει κόχχυξ.) ργδϑίεσθα Β. 1δὰ- 
ἀανῖ! Δοδηῖηι Η, Α. 8, 80,, ΤΠ. 
Η. Ν. 18, 26. εὐ ἀδ σποα!ο ὕδπηι. 
δὰ Αγήετοῖ, Ἐ᾿ Ἂς ἢ, 23. Ῥὲ 259. 

489. κόκπκυ, ψωλοί. παρὰ τὴν 
παροιμίαν, ὅτι ἐπὶ τῶν ἀἰγυπτίων 

19. 
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ΠΕ. ἦρχον δ᾽ οὕτω σφύδρα τὴν ἀρχὴν, ὥστ᾽ εἴ τις καὶ 

ἐν ταῖς πόλεσιν τῶν 

485 

βασιλεύοι 
Ἑλλήνων ᾿Δγαμέμνων ἢ [Μενέ- 

λαος, 

ἐπὶ τῶν σκήπτρων ἐκάϑητ᾽ ὄρνις, μετέχων ὅ τι δω- 
ροδοχοίη. 

ΕΥ̓͂. τουτὶ τοίνυν γ᾽ οὐκ ἤδη ᾽γώ" καὶ δῆτά μὶ ἐλάμβανε 
ϑαῦμα, 

ὁπύτ᾽ ἐξέλθοι Πρίαμός τις ἔχων ὄρνιν ἐν τοῖσι τραγ- 
ῳδοῖς " 

ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἑστήκει τὸν Ζυσικράτη τηρῶν, ὅ τι δῶ- 
ροδοχοίη. 

. ΄ . ε 

ΠΕ. ὃ δὲ δεινότατόν γ᾽ ἐστὶν ἁπάντων, ὁ Ζεὺς γὰρ ὁ 

400 ἀετὸν ὄρνιν ἕστηκεν 

ἤσαν ψωλοὶ πολλοί. (πιο οπῖπθς 
1Π1 ΡΌΡΙΠΙ οἰτοπηηοῖθί οὐϑηΐ, ἐθβῖθ 
Βεγοάοίο 2, 104.. τιξ πιουιὺ ΒΕ.) 
- ἄλλως. --- Οἔστε δὲ παροιμία 
κόκκυ ψωλοὶ πεδίονδε (ν. 
Ἐγτϑβ. Ααδο, ἡ. 687., «πὶ ταπιθπ 
ῬΙεύαααθ 6 8080]. Πδιιβιῖ, Β.) ἀντὲ 
τοῦ κόκκυγος κράξοντος τὰ 
πεδία ϑερίξομεν. 8. 

488. τὶς ᾿Ὡγαμέμνων, αὐ Πρίαμός 
τις ἀ87. καὶ ρεγπει δα γευρα ἐν 
ταῖς πύλεσιν τῶν Ἕλλ. 

δά, Ἄἄγαμ. ἢ εν. πουιῖπα 
ΡῬΥΟΡΥΙ8 ὈΤῸ Δρρβ)]δεϊν!β. πὶ [μποΐὰ- 
πὰ5. ΑΠἾΠΟ]. Ῥαϊαὶ. 5. ρ. 448. καὶ 
τράγος εὐπώγων εὔστοχος ἐστι Πλά- 
τῶν. οἵ. 5832. βεα. εὲ δῃηποῦ. δᾶ 
ΘοΌἢ. ΡΠ]. 8598. 

485. ἐπεὶ εἰώϑασιν ἐν τοῖς σχή- 
πτροιῖς ἐπὶ τοῦ ἄκρου ἐκτυποῦν ὕρ- 
νιϑας εἰς κόσμον. 8. Ηετοῦ, 1, 195. 
6 Βαβυ]οη 5: ἐπ᾿ ἑκάστῳ δὲ σκή- 
πτρῳ ἕπεστι πεποιημένον ἢ μῆλον, 
ἢ) ῥόδον, ἢ κρῖνον, ἢ αἰετὸς, ἢ 
ἀλλο τι. οἴϊαπι ἰπ Ιον]5 ξοθρίσο 
Δα. ]α δϑάθραὶ. βϑουπάϊπι ΡΙηΩ, 
Ργέμ, 1, 10. --- 36. 46. δαυῖ]α ἴῃ 
Τονβ βοθρίσο (βίοιιξ ἴῃ 6]5 βἔδίυα 
8 ῬΒΙαϊα ξαοὶα) οἷ, Βδτσον, 2π- 
ἀειμεωτιροπ Ξῖρ ΠΤ ογίθϑ. ταν ἃ. 4:᾽-- 
εἠᾶοϊ. 1. Ῥ. 97. Ξβαχπι., Ὁ] δὲ Βι]π5 

νῦν βασιλεύων 
ἔχων ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, βασι- 

λεὺς ὦν" 

Ἰοςοὶ ΠΊθπιοΥ ζιῖξ, δὲ ἰάθη ἴῃ Καὶ μσιδ2- 
γηνεϊιοίοσίς 1. 4Ρεοἶσι. (δῖνεν, αδς 
Ταρίέον 1809.) Ρ. 68. 5644. Β. 8610]. 
ὙἹοῖου. δὰ 490.: ὁ σκηπτοβύμων 
αἰετὸς, κύων Ζ]ιὸς, 4υιοα ἔγαρτπει- 
ἔπη ΠΟ ἸΠΥΘΏΪΟ ἴπ ϑυπίαρηιαθ 
ΒΥΠΠΘΕΊΔΗΟ. 

486. μ᾽ ἐλ. ϑαῦμα. σορίξ τπὸ 
αὐἀπιϊγαξίο: δηλ 516 οὔατα 8 1]. 

487. ἐξέλϑοι. νοχ βοθιηῖοα, πὲ 
δχῖγο (αμξιγθέθτ) Ῥαβϑῖπι ἂρ. Τὲ- 
τοϑηϊπιη, -- ἐν τοῖσι τραγ.; ἷπ- 
ΤΟΥ δοΐουϑβ ἰγαρΊοοϑβ. 

488. ὃ δ᾽ ἄρ᾽. ὁ ὄρνις. 8. (τὸν 
Μυ σ.) --- οὗτος στρατηγὸς ἐγένετο 
᾿ϑηναίων κλέπτης τὲ καὶ πανοῦρ- 
γος. διεβάλλετο δὲ δωροδόκος. (ἴπ 
ομπο. 661. εἰ 767. τά οπὶ τιοξαὶοτῦ ἴδη- 
4.81} παϑβιυξας οἵ πιο }]15,)Ἔἔνεοι δὲ τρα- 
γικὸν αὐτόν φασι κλέπτην καὶ σφό- 
ὄρα ἄσημον. (πορίθ 111]. Ργὸ πα ῖσθ 
Τιγειογαίθπι παρα ΥΥ̓ΙΘΙδηα.) 8. 

489. ὃ Ζεῦὴς. ἢ, 6. 5ἰδἔια [ου]β. 
490. ἀετὸν Ῥτο αἰετὸν Ξο:ρεὶ 

διιοίογθ Ῥούξοῃο ργϑϑῖ, Ηδοιρθδο 
ΙΥ. ἕστηκεν, ογδϑοίμς δὲ ἀεαίσαξμ5 
δ5ὲ, τ δρ. [λιοῖᾶπ. α18], Ιον]β᾽ δὲ 
Οδηγπιθᾶϊς. (ἀθου. αἴ8]. 4, 1.. . 
1. Ρ. 209. εοα. Ηεπιςῖ.) Ἐὰν 86. Β. 
πιομπιΐς, ἑστηχέναιε Ῥγορτὶθ αἴοὶ 
εἰδίιιαβ οὐθοίαβ, ὩΣ 80. Αϑδηαπι 
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ἡ δ᾽ αὖ ϑυγάτηρ γλαῦχ᾽" ὁ 
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δ᾽ ᾿Ἵπόλλων, ὥσφερ 
ϑεράπων, ἱέρακα. 

ΕΠ. νὴ τὴν ἰεδμητῷ εὖ ταῦτα λέγεις. ' τίνος οὕνεκα ταῦτ᾽ 
ἄρ᾽ ἔχουσιν; 

ΠΕ. ἵν᾽, ὅταν ϑύων τις ἔπειτ᾽ αὐτοῖς ἐς τὴν χεῖρ᾽, ὡς 
νόμος ἐστὶ, 

τὰ σπλάγχνα διδῷ, τοῦ «Διὸς αὐτοὶ πρότεροι τὰ 

ὥὦμνυ τ᾽ οὐδεὶς τότ᾽ ἂν ἀνθρώπων ϑεὸ-", 
σπλάγχνα λάβωσιν. 

ἀλλ᾽ ὁρ- 
νιϑας ἅπαντες" 

“Μάμπων δ᾽ ὄμνυσ᾽ ἔτι καὶ νυνὶ τὸν χῆν᾽, ὅταν ἐξα- 

Υ. Ἡ. 6, 1. 8.: ἐπὶ τῆς κεφ. 
δέον εἰπεῖν ἐπὶ τοῦ σκήπτρον. οὕ- 
τῶ γὰρ ὁ 7Πίνδαρος ((. 1. :ἀὰ 485.) " 
εὕδει Φ 15..2ς ζὴ ἐπειδὴ εἰώϑεσαν 
τὰ ἀφιερωμένα ἑκάστῳ ϑεῷ ὄρνεα 
ἐπὶ κεφαλῆς ἱδρύειν. τῆς δὲ ἄρχη- 
γετίδος ᾿Αϑηνᾶς τὸ ἄγαλμα γλαῦκα 
εἶχεν ἐν τῇ χειρί. (οἴ, Ἐφα. 1089. 
136.) ὁ δ δὲ ̓ ἡπόλλων τὸν ἱέρακα ὡς 
μαντικὸν ὄρνεον. ὡς ϑεράπων 
δὲ τοῦ Διὸς, ἐπεὶ μικρότερος τοῦ 
ἀετοῦ ὁ ἱέραξ. (Ωῶ99. ϑεράπων, 
φιομπΐαπι διιοῖουθ [ΟΥ̓ 6 ΑΡΟ]]ο νᾶ- 
τἰοϊπαῖατ, Λαβομγ 5, πιοπθηΐε Η. 
γοξβίο, Ευτη. 19. “1ιὸς προφήτης 
δ᾽ ἐστὶ “Μοξίας πατρός. ---Ὁ Β.: Β1- 
ἄοὲ ρμοδία ὄγζαθοοβ, «1 β]ηρι}1}5 
4115. ἀθαθιιβυθ 518 διϊπια Πα ΕΘ ογᾺ 
6556 Ρυϊαρδηξ, ν. ϑρ8πῆ. ΒΡῚ ῬΣΖ εἴ 
ὕ. Νὰπι. 1. Ῥ. 161. 5644. βα- 
σιλεὺς ἂν, μέροΐο τδα. 

499, ἴϊὰ εα. Τιοἰά. 4. 1624. εἰ 
Βεοοκίαηϑ. ἴῃ 8118 πᾶθο Ἐποὶριαὶ 
τὐϊρασηΐαῦ,, ατιαπι ἔοσ οοο5 1π- 
1ουρόπούα πιοποῖ Β. 

494, διδῷ ῥυίηιις ΒΥ. 
Ιοθοο διδοῖ. 

495. 118 Ρουβουι. δὰ ῬΊιοθῃ. 412. 
εἴ πα, νυϊρο ἃ ἂν ἀεβιἀθγαίασ, ἐἰ- 
ταραηΐθ ψοῦϑι. ὥμνυ ΥὙθοῖ8 Βαν., 
σεῖουὶ Πρυὶ ὥμνυε. Μοετῖς, τηο-- 
Ὠθηΐθ ΒΥ... Ρ. 281.: ὀμνύναι ἤττι- 
μῶς. ὀμνύειν Ἑλληνικῶς. ὙΠοΙΊΑ5 
Ρ. 648.: ὄμνυμι, οὐκ ὀμνύω. 

496. 1164 ποὸ5 1η ἴ,θοῖ, ΑΥἸβέορ". 
Ρ- 58.- θοΡγ., Ὀϊπα. οοαα, ἔογο: 
,. δ᾽ ὕμνυσιν ἔτι καὶ νῦν τ. χ., ὅτ. 

ΡΥ 50- 

πατᾷ τι. 

ἐξ. εἰς τι. ταθυπθν. Ῥαγίβ. οἱ ὕὙ}. 
ὕμνυσ᾽, Κ΄. ἴπ αδηποῖ. νυνὶ, ὕγΡ. εἰ 
Βαν. ἐξαπ. τι. τη8]68 Βυ. Δ. δ᾽ ἔτε 
καὶ νῦν ὄμνυσιν τ. Κ. εἷς. 8.: (τὸν 
χῆν᾽. .) τῶν εἰκῆ δαιμόνων. ὅτι 
πρῶτοι (ἴπιο οὐ πρώτοι) οὗ Σω- 
πρατιποὶ (υ. γεβρ. 88.) οὕτως ἐπε- 
τήδευσαν ὀμνύναι. Σωκράτης γὰρ 
(ἰβίουίουβ, ἀἊἀβ χο γί ]οὶς. δά 
8680]. Ῥμοθμῖββ, δπμοῖ, 57.) ἐν τῷ 
“β΄ τῶν Κρητικῶν οὕτως φησί" 
Ῥαδάμανϑυς δοκεῖ δεαὲε- 
ξάμενος τὴν βασιλείαν ὃ ε- 
καιότατος γεγενῆσθαι πάν: 
τῶν ἀνθρώπων. λέγεται δὲ, 
αὐτὸν πρῶτον οὐδένα ἐᾷν 
ὅρκους ποιεῖσθαι κατὰ τῶν 
ϑεῶν, ἀλλ᾽ ὀμνύναι κελεῦ- 
σαι χῆνα, καὶ κύνα, καὶ 
κριὸν, καὶ τὰ ὅμοια. (ΔΌΟΘΗ 
ΒΟΙταῖθβ, ἀοὺ Νιθαιαπα ρυοῖ]έο, 
ΒΟ νντ' φαινν ΘΙ] Θ ἢ. Ρϑὶ ἀδϑθὺ Θ΄ 815, 
μὰ χῆνα εἴαις μὰ Ζῆνα οὔεγ μὰ 
4ία, ἀὴρ ῖθην υνῖθ 1οῃ 1ῃ ΤΙ ΘΙ ΠΟΥ 
Τορθηα χὰ Ζ ἰτίοηι ππθῖπθ δ συντῖτ- 
αἀἴπθη Εγοαηθ βοάπιοσ πἀπαὰ γοὶ- 
Ζίτιρον πιὰ γἱ6]86 ἀπᾶτο ΜΙ ΠΟΥ ΟΥ̓ 
εὐβίθῃ Κίαθϑα ἰἄσ! οι δηβίαιε δοέπει 
Ἀδιζονρ (οῖομος νου 560 7216ῃτθη 
[οἶτοα ἃ. 1755. ἄἀδθὺ σεν μη]! ομβὲ8 
ΕΟ ἀοΥ Ζύγομου νὰ) δοῖπ 
Καιεξίϊ, οὐχ πδοῖὶ ἀδβῖρου Απ5- 
ΒΡΥΔΟ 6 δεῖπι Ολα είς, βομυνΥΘ ἢ 
μογίθ. --- Τ Ἰεἰαπά.) ὁ δὲ Δαμ- 
πῶν ϑύτης ἦν; καὶ χρησμολόγος, 
καὶ μάντις. ᾧ καὶ τὴν εἰς Σύβαριν 
τῶν ᾿ϑηναίων ἀπρικίαν ἕνιοι πε- 
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οὕτως ὑμᾶς πάντες πρότερον μεγάλους ἁγίους τ᾽ 

νῦν δ᾽ ἀνδράποδ᾽, ἠλιϑίους, ΜΜανᾶς. 

᾽ ἥ 

ἐνομιζξον" 

ἃ. ἃ. 
ὥσπερ δ᾽ ἤδη τοὺς μαινομένους, 

500 βάλλουσ᾽ ὑμᾶς κἀν τοῖς ἱεροῖς" 
πᾶς τις ἐφ᾽ ὑμῖν ὀρνιϑευτὴς 
ἵστησι βρόχους, παγίδας, ῥάβδους, 
ἕρχη. νεφέλας, δίχτυα, πηκτάς" 

εἶτα λαβόντες πωλοῦσ᾽ ἀϑροόους" 

οἵ δ᾽ ὠνοῦνται βλιμάξοντες" 
2.7 3 ᾿" -» - -» 

κουδ᾽ οὖν, εἴπερ ταῦτα δοκεῖ δρᾷν, 
3 ,  ᾿ 2 ς - 

ὑπτησαμενοιν παρεϑενῷ υμᾶς, 

ριάπτουσιν. αὐτὸν ἡγήσασϑαι λέ- 
γοντες ᾿ἀϑηναῖον ὄντα σὺν ἄλλοις 
΄. (ες. δῃηποῖ. δά ΝΡ. 8381.. οἱ 
405 8 46 τὸ ἰαπάδπε, Ὀϊοα. "δὴ: 
12, 10., ΡΙα:. ΡΘΥΙοΙ8 Ρ. 154. ββᾷα. 
ϑα. Ἀεἰεὶς.) ὥμνυε δὲ κατὰ τοῦ χη- 
νὸς, ὡς μαντιποῦ ὀρνέου. ἔτυχε δὲ 
χαὶ τῆς ἐν πρυτανείῳ σιτήσεως. οἵ. 
τη ξϑυτι5 995, --- 

498, Ἡανᾶς. --- οὕτω γὰρ ἐκά- 
λουν τοὺς οἰκέτας πολλάκις. 8, οἔ, 
19 Ἐπ: 1299.. Βδη. 916. εἴς. 

ἅ99. ἤδη ναϊεξ δέίαπι, δοραῦ: ἵπιο 
νϑίμε {τιδατιος νὸβ ἐογιίμτιέ. (τοὺς 
μαᾶιν.) 608, 605 ποίϊιπι Θϑὲ 1η58- 
ΠἾΓΘ., 411 σομβθηβιι ΠΑ ΘΗ ΙΥ Ῥτο 
1Ώ58 18.) “ἘσΊρ. Απάγουα, 9250. καὶ 
μαστὸν ἤδη πολλάκις νόϑοισι σοῖς 
᾿πέσχον. ϑορῃι. ΕἸ. 91. τὰ δὲ παν- 
νυχίδων ἡδὴ; στυγεραὶ Ξυνίσασ᾽ 
εὐναὶ μογερῶν οἴκων, “Ὅσα εἴα.; 
πὶ να, Πδτγηλ. 

500. ἴα ΠΙμ4. διοίονθ ϑϑιάϊοτο. 
Ῥουρθύδσα ΠΡΥ]: --- ὑμᾶς" κ..τ. ἱε- 
ροῖς πᾶς εἴς. κἀν (Ἀ. 6. καὶ ἐν) 
τοῖς ἱεροῖς. πα 1 [6 Π10]15 τπ- 
ἴαθ ἀθρθεθϑυΐ 6558 αἀνοβ, ἴϑηαπ8}} 
6115 ΞΙΡΡΗΟΘΒ; μΘἴα5 δαξεμι ν]Ο] 8 Υ6 
ΒΌΡΡΙΙσΘσ, πἷποὸ ομπὶ ΑΥὙϑιοαϊοιι5 
Οἰηϑθιιβ ἴῃ ἐθπιρὶο ἃρ. βυδποθῖ- 
(65 π]ᾶο5. ανῖπ πὶ ἀοἰταχιββοὶ οἱ ρΡὲ]- 
Ιοβ θχθπηβδθθῖ, οχ δᾶγίο ἰ8]15 νοχ 
θα] 8. ἕονεας : ἀνοσεώτατε ἀνθρώ- 
πων, τί τάδε τολμᾷς ποιξειν; τοὺς 
ἐπέτοο μου ἐκ τοῦ νηοῦ περαΐζεις. 
τὶ οϑὲ ἂρ. Πεγοάοίαπι 1, 159. δρ. 
Επχριάθα ἴβϑιπθη ἴθ δθαϊἝιβ 

ΑροΙΠηἶβ ΠοΙρῃΐοῖ Ρ6 11} ἅνθβ 6 
ἘΘΙρΡΙο ἴῃ σοσποπη1 ἀγαπιαΐθ 106. 
αἴο. }ὲ. 

501. αβυμάθέοι ἐπεξηγητικὰν, 49 
το ναθ Μαιίῃ. δα Βπασιρ. Ηθο. 
177., Πούη. δα ΕΌΥῚΡ. ΒΘοοΠ. . 297., 
ϑορΆ. ΡὨΪ, 56. -- ἐφ᾽ ὑμῖν, 
σοτιέγα τυοϑ.γ, τ Υοὼὺ5 οδρίδί. νἹ]Ἱᾶ, 
δηποῖ. δᾶ 517. 

δος. ῥάβδου ς. γράφεται σταυ- 
ρούς. (δθπϑα πο παχξαΐο : ΠΑΠῚ 
αἱ σταυροὶ 5ηΐ δίρπα ἀγθοΐα. νυ. 
Ηδβυ οι, οὐ Ποηι. Μαρ. Ρ. 808. Β.) 

ἔστι δὲ εἶδος δικτύου. ὃ᾽ χρίουσιν 
ἐξῷ. 5. 

508. ἕρκη. Ξρθοίος χϑῆβ. Ῥμο- 
ὑϊπ|5, ΠΩ ΟΏ Θ τ 6 Β.» ἸΘχ οι δ τ ΟΝ 
πλεκτά τινὰ ἐκ ΣΙΝ ΝΣ οἱ Κωμικοὲ 
οἱ παλαιοὶ καλοῦσι. οἵ. ΜαΞβρταν. 
δα Ειιγῖρ. Μ6α, 991. Πομῖοτ. Οάνγϑ5. 
Ὁ, 468. ἠὲ πελειαὲ Ἕρκες ἐνιπλή-- 
ξωδι, οἷο. - νεφέλας. οἵ. 196. 
--- Βγ.: υπηπτάς. 1, ἴῃ “πηκτή: 
καὶ , πηνταὶ ϑηρευτικὸν ὄργανον 
παρ᾽ ᾿Δριστοφάνει.““ αϊοΐαπι 186, 
τη Θη:8 ἢ.» 8 ΟΟπΙρΡΙΏΘΘη60, παρὰ 
τὸ πήγνυσϑαι αἱ πῆξαι ἐπ᾿ ὁρ- 
νίϑων ἄγρην ἃρ. Βίδῃογθμι ἴπ Απ- 
1Π0]. ἀοηϑὲ, Οθρμαὶαθ. Ρ. 118. 68. 
ἈΘῖβκ. ἑστάναι παγέδας 1ερὶ-. 
τὰ 8ρ. Αββοριπι ἴα, 46, 

505. -- βλιμάξειν πυρίως τὸ 
τοῦ ὑπογαστοίου καὶ τοῦ στήϑους 
ἅπτεσθαι" ὅπερ ἐποίουν οἱ τοὺς 
ὄονιϑας ὠνούμενοι εἴς. 8. 

507. παρ. ἀρροποῖα ϑδοίοπὲ, υἷ 
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ἀλλ᾽ ἐπικνῶσιν τυρὸν, ἔλαιον, 
σίλφιον, ὄξος, καὶ τρίψαντες 

510 κατάχυσμ᾽ ἕτερον γλυκὺ καὶ λιπαρὸν, 
χἄπειτα κατεσχέδασαν ϑεομὸν 
τοῦτο καθ᾽ ὑμῶν, 
αὐτῶν ὥσπερ κενεβρείων. 
πολὺ δὴ, πολὺ δὴ χαλεπωτάτους λόγους 

ἤνεγκας. ἄνϑρωφ᾽, ὡς ἐδάκρυσά γ᾽ ἐμῶν, 
ΧΟ. 

615 
πατέρων κάκην, οἱ τάσδε τὰς τιμὰς 

προγόνων παραδόντων ἐπὶ ἐμοὶ κατέλυσαν. 

τμοχ κατεσχέδασαν, αὐισιάογε ς0- 
ἐθπὲ, νἱὰ6 δίῃ. συ, στ. ὃ. 5083, 8. 

509. ἀθ βρῃϊο 56ὶ ἰββθυριο 
ἀϊοίιηι δὰ ΡΙαξ. 714.. 921. οἵ. 1471. 
καὶ ρΡοχίποὶ δα ἕτερον. 
, 512. Ῥεύρθγδπι Π|ρυῖ: --- καϑ᾽ 
ὑμῶν αὐτῶν, ὥσπερ κεν., «πδ5ὶ 
νεγεπάϊπιπι δἰξ, τι ἀνδ5 πέρ] Πσαπ- 
ἴα ἴῃ γορο ὑμῶν, οἵπὶ ἀς6 15 
50115 δρδίῃσ Βοὺ ἰοοοὶ ἴμηο αὐτῶν 
μκενεβρείων αἰχὶῖ. ᾿. 6. πιογοζιπι 
5611. σεχγηιατιογιέπι ἡπογἐϊοἰτιοσιέηι. Ἰἴα 
ΛΕβοθΎ]5. Ργοπι. 744. πρὶν ἂν 
πρὸς αὐτὸν Καύκασον μόλῃς, οἱ 
746. κροτάφων ἀπ᾽ αὐτῶν, Ἐυ- 
τὶρ. Η!ρρ. 1184. αὐταῖσιν ἀρβύ- 
λαισιν, ϑαρΡΙ!Ι. 648 αὐτὸν δὲ Πά- 
ραλον, ΠῚ νἱθ ΜΆΧΕ]. οἵ, αθηὶ 
Ἰαιιᾶδε, ἔἴμβε αἀϊοσθηΐεπι ἀθ αὐτὸς 
ϑιπρμαίίοο ΡΙΘΥβοηιπι Ὗ ΟΥ]51πι. ᾧ, 
9, εἴς, δα Ἰρξβᾶηι βϑηΐθηΐδηι ατιοά 
αἰτποῖ, 8.: τὰ ϑνησιμαῖα,, Ἰηααῖξ, 
πρέα οὕτως (κενέβρεια νοὶ] κενέ- 
βριαὴ)ὴ ἐκάλουν, οἵ Α]1τπ|ὁ6 φαϊάδηηι ἴῃ 
50 Π01115: ὡς τῶν ϑνησιμαίων κρεῶν 
ποικιλωτέρας ἀρτύσεως δεομένων. 
αὖ «ι15 δάθο ἔοβαις εβῖ, τι5 νθβοῦ- 
ἴῸΥ ν 6] ορίραγε οοηῃᾶιςῖθ σαΥ θτι5 
χη οΥ οἴ η152 ἀραρθ 14165 ᾿Ἰπθρίϊαβ ἃ 
Ῥοδέα τηϊμΐτηθ ἱπθρίο ! ὙυἸβι ΠῚ]]1115 
εβξ; ἤρυταΐο ἀϊοὶ ἢ. 1. κενέβρεια, 
αι γπογέϊοίσιμβ ἃΡ. Ῥ]δαΐιπ ΡΕΥ5. 
282... “4«5 ἂρ. ποβίγαϊββ, σαγζόρτιε 
8Ρ. Θα!οΐγαμοοβ, Ἰπ 6] ]ΠΠρΊχιιθ τπου- 
ἴποβ σομάϊξοβ ἸΠΟΥ6 ΑΘΡΎΡΙΟΥΙΙΠ,, 
ΌΣΡΙιΒ πηογίιιβ σομραυθηΐαυ ἰβίδθ 
δΡαΪαΘ πη] }15 ναυβαιιθ σέριβ ἃρ- 
ῬΡαγαῖθθ. δϑυπιαηΐοθ αἶσαθ: γιά 
δίσδοθπ 65 ἄαππὶ Ζατγπι ἐἰδον σμολ 
ἀΐπ. Τὶς ἀὐ β΄ ἰοειδλαζες Μωπιίοτι-- 

ἄξογ. τ πενεβρείων φοΥθθηάαπι 
6556 (πᾶπὶ ΠΡΥὶ κερνεβρέων) Ἰρβιιπὶ 
τηϑῖσιιπι το ηβίγαθαῖ, πΘ 488 Ἰᾶὰ ἔπ- 
δῖ Βεμε]θ)αμι,, δὰϊ Βγα ποίμνη. 

514. χαλεπ. λυπηροὺς, γχαλέψαι 
δυναμένους. 8. 

515. ἤνεγκας, ρτγοξιϊλοεὶ ἐπι τπθ- 
ἀίωπι,. τπιμχιοίαδεὶ, ἂξ ϑορἢ. ΑἾδο. 
γάά.. υδὶ νἱά. Τόροοκ.., Ἑπὺτίρ. ΕἸ. 
418. εἴς. αἱο βθῆβὰ Επυὶρ. Ηδεὶ]. 
983.: τοὐνϑένδε δὴ σὲ τοὺς λόγους 
φέροντα χρὴ Κοινὴν ξυνάπτειν 
μηχανὴν σωτηρίας. 

516. κάκην; κακίαν, ἱρπανίαπι; 
αὖ ἀρ. Ἑαγίριάθι Με, 995., ΡΙΑ- 
τοπδπι ΡΟ , 5. Ρ. 569. (τὸν λιπόν- 
τα τάξιν, ἢ ἀποβαλόντα ὅπλα διὰ 
κάκην), αἸϊοβαιθ, να, Βο. εἵ 1η- 
ἴευρρ. 8.: ἐρεϑισϑέντες ὑπὸ τῶν 
πρεσβυτῶν καταβοῶσι τῶν πατέ- 
ρων, ὡς ἀπολεσάντων τὴν βασι- 
λείαν. 

517. ἴϊα γαθΡΥ. Ῥαυΐβ., ΠΠΘΥΤΟ 
Ῥτορϑῃΐθ [Ιοῇι. ϑεᾶρϑευο ἴῃ ΟἹαϑοίσαὶ 
Ψομττιαὶ Ν. 4. Ρ», 710. 564. νυ]σο 
ἐπ᾿ ἐμοῦ, «ποα εβὲὶ ϑομοϊϊαξῖαθ 
γΟΥΡῚ5 εἰς ὅσον αὐτοὺς ἐγὼ χρόνον 
διεδεχόμην, ΒΥΧΠΟΚΙΙ πε νἱνοτιεα, 
γχιϑα ἀαοέαΐθ, ΠοΥν 1111, φαϑτη Ἰαάα- 
νἱξ Β., δὰ Ομαγ. 5, 6. Ὁ. 455. 27, 
γπ6 πιέα ρεγϑοτια, 40.886. Ἰπαρίδβ βαηξ 
Ἰαϊουρχοίαιοηθϑβ, οὔτε 1ἃ ἀἸοαῖ 0Πο- 
τιιβ., 4ιοά ραδίγιμη., πο 4ποα κβἃ 
ξαοΐατη ἰΐ ᾿]ΘΠΊΟΥΪα. ὙΘΟΐΠ Θϑξ 
ἐπ᾽ ἐμοὶ, αἰἰνογδὼβ πιθ. ἢ, 6. πιθῸ 
Ἰησομηπιοάο, τπ60 αοἰχιπηθηΐο, Η6- 
γοῦοι. 4, 8. ὁ δὲ μαϑὼν τὸ γινό- 
μενον ἐπ᾽ ξωῦτῷ --- καταφεύγει ἐς 
τὴν Θρηΐκην. Ὀεοηηοβίη, ἴῃ Ααἱ- 
βίοου, πιοῃηθηΐθ ϑϑᾶρεσο, τίψοςρ 



4ΡΙΣΊ ὦ ΝΟΥΣ 

5 σὺ δέ μοι κατὰ δαίμονα καὶ κατὰ συντυχίαν 
ἀγαϑὴν ἥκεις ἐμοὶ σωτήρ" 

οὐκ ἄξιον ἡμῖν, α. Ατιϑί. 

520 ἀναϑεὶς γὰρ ἐγώ δου 
τὰ νεύττια κἀμαυτὸν οἰκίσω δή. 
ἀλλ᾽ ὅ τι χρὴ δρᾷν, σὺ δίδασκε παρὼν, ὡς ξῇν 

εἰ μὴ κομιούμεϑα παντὶ τρόπῳ τὴν ἡμετέραν βασι- 
λείαν. 

ΠΕ. καὶ δη τοίνυν πρῶτα διδάσκω μίαν ὀρνίϑων πόλιν 
εἶναι" 

525 » κ 237 4 ͵ Α “ Ἁ 

κἄπειτα τὸν ἀέρα πάντα κύχλῳ καὶ πᾶν τουτὶ τὸ 
μεταξὺ 

περιτειχίξειν μεγάλαις πλίνϑοις ὀπταῖς, ὥσπερ Βα- 

βυλῶνα... 

ΕΠ. ὦ Κεβριόνα καὶ Πορφυρίων, ὡς σμερδαλέον τὸ πό- 

ἕνεκα ἁπλῶς καὶ κομιδῆ τετυφω- 
μένως οὕτως ἃ βούλεται διαπρά- 
ξασϑαι συλλάβωμεν αὐτῷ, καὶ ταῦ- 
τα ἐφ᾽ ὑμῖν ὄντα; οἴ. 601. γΊροΥ. 
9, 4, 18. οἱ στδηιπχαίϊοοβ. --- ,5Ὰ α- 
ΞΕ ΤΠ εϑὲ μπῖγθ; δοϊϊογο. συ. 
ΑΡγσδβοι. Πηαοα. Τμπο. Ρ. 8398." Β. 

518. γαΐηιιβ οἰ θραμίου [τ 0] εἴ π16- 
ἴγτὸ σογγαρῖο καὶ συντυχίαν. δτλθα- 
ἄανις ΒΥ. κατὰ δαίμονα, 4εο 
ξανθηΐθ, Ῥοῃα ξοτίιπα, 1. 4, σὺν 
δαίμονε ΤΒόοοΥ. 9, 98. ““ Β. 

520. 5.: ὠσεὶ εἶπεν ἀνατίϑημί 
σοι ἐμαυτὸν ὥστε διοικεῖν. τ Β.: 
ἀναϑεὶς, οαταα ἔμαθ οοπειπιῖέ- 
Ζ6Πδι. το 

521. αν. τά τε νεύττια. ἀθῖμ 
ΟΠἸΠ65 σοσά. οὐκήσω: 564. γϑοΐβ 
ΠοΡυ. διιοΐουθ ΒΘΏ1]). :,, ΠΟ ρθη ΘΠ 
οἰκίσω ΟὉ 5θηβϑαπι δὲ πηθέγιπι. “ὅ 
δὴ Παθο νοσΆθ 18 δ 8Ρ. θΟΡΕ. 
Οεα, (ο]. 92. οὐ 101 οοπξια. 
δα7:.6 Θγιῖΐτις τιοβ ἰδὲ φοπιπϊἐξοχιῖθα 
6Ρο οὲ με τποὲὶ δγίπιμδ ἐμὲ σοἰοχιὶ. 
οἵ. δῃποῖ, δα 484. 

594. τὴ εἶν α εἸη ΘΠ σϑηάαπι δεῖν. 
να, Τ,.. Βο5. ἘΠΠρ5. Ρ. 596. εα. δο:ᾶ- 
ξεγυ. τὸ μεταξὺ 14, «πο 1πΐοῦ 
οΟΘΙα πῃ δὲ Ἐούσδι δϑ, Β, 

520. φασὶ γὰρ τὴν Βαβυλῶνα 

λισμα 

ἀπὸ ὀπτῶν πλίνϑων οἰκοδομηϑῆ- 
ναι. καὶ ἀντὶ γύψου ἀσφάλτῳ συν- 
δεθῆναι τὰς πλίνϑους. ἡ Σεμίρα- 
μις δὲ ἔκτισε τὴν Βαβυλῶνα. 58. 
οοπἕοσυπηίαν ΗΠ οτοαοί. 1, 179., Π]οά, 
915: ΟἼΥΣ: 

5271. ὦ Ἄεβρ. ὄρνεόν τί φησι 
τὸν κεβριόνην. (9) ἔπαιξε δὲ, ὡσεὶ 
ἔλεγεν" ὦ ϑεοὶ, σμερδαλέον τὸ πό- 
λισμα! ἐπιτηδείως δὲ τὸν πορφυ- 
ρίωνα παρέλαβε, καὶ ὅτι ὄρνις, 
καὶ ὅτε εἷς τῶν γιγάντων ὅμοιος 
(ὁμοίως) τῷ Κεβριόνῃ, ὃν ἐχειρώ - 
σατο ἡ ᾿ἡφροδίτη. ἐπίτηδες οὖν 
τῶν ϑεομάχων ἐμνήσϑη,, ἐπεὶ καὶ 
αὐτοὶ ϑεομαχήσουσιν. 8. ΞοἷοΞ 61- 
ξϑμῃῖθϑ 1105 1216 ]Πρϑπάοβ Ραΐο, πες 
δυο πὶ 6556 τὸν κεβριόνην Οὐ} 5 
σα αθπι ΠαθΘίαΥ π]θηΐο, ἅν65 
πορφυρίωνας Ἰ1Ἰηΐγα σΟΠηπΙθηηογαῦ 
674. οὐ 1166., 564. Δ661Ὲ ὄρνις. οἔ. 
δυηοῖ, δα. 9083, Β.: ΡΠ 8 πὶ 1π 
Κεβριόνα [φ«ποὰ Πογίοιμι ργὸ Κε- 
βριόνη ΕΧ σαγπίηθ ΔΙΙ]πὸ ἄθρου- 
αἰῖο, αὖ νΙἀδίμγ.) ργοδποῖαπη 6558 
6Χ μδοδββίϊαίθ, «πιο αἰλέθυ βίϑατα 
Ποῦ ΠΟΠΊΘΗ ἴῃ γοΥδιι ΠΟ Ροἰιοτσίξ, 
πιομθὲ Ῥούβοῃ. ριδϑεῖ, Ἐπτὶρ. Ρ. 
11.“ 1΄6 πὶ ἀ6 δἰ σα θιι5 θνοὶνὶ 
Ἰαρεὲ ΔΡο]Ἱ]οί. 1, 6, 2. οἱ 8, 12, 7. 



ΟΡΝΙΘΕΣ. 518 

ΠΕ. κἀπειδὰν τοῦτ᾽ ἐπανεστήκῃ. τὴν ἀρχὴν τὸν Δί᾽ 
ἀπαιτεῖν. 

κἂν μὲν μὴ φῇ» μηδ᾽ ἐθελήσῃ, μηδ᾽ εὐθὺς γνῶωσι- 
μαχήσῃ, 

580 ἱερὸν πόλεμον πρωύδᾷν αὐτῷ, καὶ τοῖσι ϑεοῖσιν 
ἀπειπεῖν 

διὰ τῆς χώρας τῆς ὑμετέρας ἐστυκόσι μὴ διαφοι- 
τᾷν, 

ὥσπερ πρότερον μοιχεύσοντες τὰς ᾿Αλκμήνας κατέ- 
βαινον, 

χαὶ τὰς ᾿Αλόπας, καὶ τὰς Σεμέλας" ἤνπερ δ᾽ ἐπίωσ᾽, 
ἐπιβάλλειν 

ὀφραγῖδ᾽ αὐτοῖς ἐπὶ τὴν ψωλὴν, ἵνα μὴ βινῶσ᾽ ἔτ᾽ 
ἐχείνας. 

585 τοῖς δ᾽ ἀνθρώποις ὄρνιν ἕτερον πέμψαι κήρυκα κε- 

λεύω, 

ὡς ὀρνίϑων βασιλευόντων ϑύειν ὄρνισι τολοιπὸν, 

κἄπειτα ϑεοῖς ὕστερον αὖϑις. προσνείμασϑαι δὲ 
πρεπόντως 

528, ἰΐα Β Ῥεσίς., ΒΥ... ΠΟΌΥ. οἱ 532. παυυα τα Ιονῖς, Νερέππηὶ δὲ 
4111}. νασο κἄπειτ᾽ ἄν. 

529. γνωσ. γνωσιμαχῆσαί ἐστι 
τὸ γνόντα, ὅτι πρὸς πρείττονας 
αὐτῷ ἡ μάχη, ἡσυχάσαι. βἰ μα ΠΟΥ 
Ηδευοη.. «αἱ δααϊξ ἢ μετανοῆσαι, 
Αἰ ὰ6 Ἰοχὶ οορΥϑρΗὶ. ..501], ΟΠ] ΪΠῸ 
εδὲ τηΐαυθ πιθηΐθπὶ δἴαιιθ ἴΐα 56- 
οὕπα, οαπὰ ὈΥΙβ 15 βιαὶς σθηΐθη 118, 
Ραρπατα,"ς Β, οἵ, ϑομποι οΥ] 16Χ, 
δτ. ἢ ν. 

580. παπᾶ βοΐο, δὰ γϑοϊίας δἱξ 
ἴῃ Αἰοο πραύδᾷν Ρ΄ο προαυδᾷν, 
βἷ'ους ἀὐτὸς ἀϊοϊτιν Ῥτο ὁ αὐτός: 
τῆ πρωὐδᾷν 5ἰπιῖ]6 δϑὲ Ιομῖοο 
ὠὐτὸς Πίαα. 5, 396. Β.: ,,πρωὐ- 
δᾷν (Ἡ, α. προαυδᾷν) πόλεμον οβὲ 
ἐπιάϊσογε δοϊαπι."ς --- ἱερὸν πόλε- 
μον νοσεῖ Βο] απ [οΥἱ οἱ α115 1ηξδ - 
τεπάμππι, ΡοΥΡουϑηι ϑο ΠΟ] δία οο- 
δ΄18556 Θαἰβεϊδηΐ ΑὙϊβίορμαηθπι ἀθ 
Ὀ611Ο βδοῦο 5θι1 Ῥῃμοσθηδὶ, σαοᾶ 
Ροσπποῦ δᾶ ΟἸγταρ. 105, 4. . δηΐβ 
ΟΒγ. πδῖ. 856., δὲ ἀῆποβ 10 βοψαθη- 
τες: νἱάθ Βγβάοιν! Παπαάῤ, ἀδγ αἷ- 
ἐεπ Οε8οἾ. Ῥ. 551. 

ἄἀεδοσιιπι ξαγία. ΑἸοπιθπαπη δἴχαθ 
ϑοπθ]εη ΠΘΠ1Ο πΘϑοϊζ, 46 ΑἸορβ ϑις 
᾿δλόπη Κερκυόνος ϑυγάτηρ, ἥ (ἧς) 
καὶ Ποσειδῶνος υἱὸς πἰπποϑάων. 
οἵ. Ηγρίπ. δ}. 187. ΤΙ ΟΠ) 8 
Ῥτορτία ἀβαγραΐα ΡΤῸ Δρῥε Πδξἰνές, 
αὖ ΞΡ ΟΥ5 484,, Ῥαᾳο. 716, εἴς. 

584. τὴν ἀμί τὸ αἰδοῖον. 
Ὁ οοαά. Ῥαγΐβ, οἵ ρυίπιδα βαά, κω- 
λὴν, αὐ ΝᾺ}, 989,, 1018. 

595. 46 Ηϊβ Ἰορϑϊὶς δῇ ἄδθος οὲ δᾶ 
Πιοπιΐμα5. Ὠλ] ΓΘ 15 αἸοῖς φαϊάθηι εἴ 
Ἰηΐχα 809. κήρυκε δὲ πέμψον, τὸν 
μὲν εἰς ϑεοὺς ἄνω κ. τ. λ. 564 ΠΙῚ 
δα ἀδο5. συϊάθπι πο τ] ἐπ ᾺΥ, 
φαοᾶ ἀρραγθαῖ: Ῥυ 5 ΘΠ 6 ἀἰϊς 
νϑηΐϊυηΐ ἰΘσϑῖ! Νερίϊιβ, Εθυοι]θς5 
εἴ Ῥαυραγὰβ χαυϊάδμι ἄδς 1457.: 
δὰ ΠοΠΑΠ68 δυο τα ΠλΪ55115 ὁδὶ 16 
ϑαΐιι5 κατὰ τὸ σιωπώμενον, 4υ 
σϑαϊν 1185. 6. 

537. -- προσνείμασϑαι δὲ 
μερίσαι καὶ προσοικπειῶσαι ἕκαστον 
ὄρνιν ἑκάστῳ ϑεῷ. 8 



814 35. ΤΙΣΙ Ἐπ θτ ΝΘ. Ὁ ῸΣ 

τοῖσι ϑεοῖσιν τῶν ὀρνίϑων ὃς ἂν ἁρμόζῃ καϑ' ἕκα- 
στον" 

"ἦν ᾿Αφροδίτῃ ϑύῃ, πυροὺς ὄρνιϑι φαληοίδι ϑύειν" 
640. ἣν δὲ Ποσειδῶνί τις οἷν ϑύῃ, νήττῃ πυροὺς καϑα- 

γίζευν - 
ἣν δ᾽ Ἡρακλέει τις βοῦν, λάρῳ ναστοὺς ϑύειν με- 

.539. ϑος πυροὺς, ἰπσαῖξ, λέγει 
τῇ ᾿Δφροδίτῃ θύειν, ἐπεὶ οἱ ἐφϑοὶ 
πυροὶ πρὸς συνουσίαν ̓ ἐγερτιποί. ἡ 
δὲ φαληρ ὲς ὄρνεόν ἔστι λιμναῖον 
εὐπρεπές. εὐσχημάτισε δὲ παρὰ τὸν 
φάλλον. (τὸν φαλῆτα Αἰίϊοο: νἱᾶδ 
Αοἢ. 949. εὐ 10] 8.) νϑύμπηι τϑοὶθ 
ΒΥ: Ἡνοσθπ πυροὺς ἴῃ ἀποΡι5 
ΘΟ ΙΩλ15. ΨΘΥΘΙΡιΙ5 ρει ἸΙοησα δϑὲ 
1Π 6 Ρ ]55Ι παι... ΜΠ] β᾽ ἢ σ115 6115 δὶπ- 
δα]δ. δοπέκηασπευν ἃν 65, 4 8ΥΊ1}1 

τππϊοιΐαηθ αἀἰνθυβαπι ααϊα. οἴξεγθη- 
ἀππὶ οϑῦ. 1η δ᾽ θυ αὐ γῸ γουύβιι γΟοθπὶ 
1|8ῃὶ πυροὺς 400 οΞοϊξαπέθ ΠΡΌΥΑΥΙΟ 
ΡΥΟ 5'ποθύα 8118 εχ αἰΐεοτο νϑύϑβιι 
γϑρϑιξαμπι ἔαῖββθ, βἕδεϊηι αϊν]5 ἀ6- 
ῬΥθμθμάθγ ροΐθϑί, 810 11 ΡΥΟΥΕ ΠΣ 
νϑύβιαπι Ππλ816 Θ8 1 ᾿πἰχιιβαι ξιι 556. 
- φαῖα ὙἜμοΥὶ σοηῃβοοίαϊαγ, [ἀ5ο]- 
ν8 πὶ 6556 ορογίοξ, οἵἷἱ ργοϊπαθ πἷ- 
μ1 πα Ὶ5 Οἴου σοηνθηϊδ {απ 
πριϑὰς, Πογάρα, αιΐα 1ἴᾷ ποπιθη 
ΔΙ Ισιαθ 5 στ ΠοδιΟΩἶβ οδὲ (νἀ 68 
Ῥαο. 907.), ἀπᾶθ πιοΥδ βιιο Ἰοσαπα 
οαρίαι Οομηΐοιιβ. (δῖα. ϊοχ 1 ὀρχί- 
λος οἱ ἕνορχις 1π6}0. }.) Ῥγαθέθυθα 
1 ΔΙ1Π]ΘῺ 15. ΔΥΙὴϊ εἰσ 7 σι 

κριδαὶ εὖ πυροὲ οἴπι 4110}. τππὶ 
ΠΟΧ 594. νϑρι]θηὶ οὐρὸ [ΠΡ ΥΑΥΊΣ, 
δὲ, φιδηηνβ ΥἹη Αἴ , 51 4015 111Ὸ- 
γι Ῥδίσγοπιιβ ΘΧΟΥΊΘ σ : ἴτι νΘΥῸΟ, 
οαπαϊάθ Ἰθοῖου., Πι60 ῬΘΥΙΟ]ο το- 
ῬοηΘ ἣν ̓ 4φο. ̓ ϑύῃ, κριϑὰς ὄρν. 
φαλ. ϑύειν. Ἐξὲ αἰτπα ααϊα ἴῃ ἰὸς 
νούβιι ἑδοθίιμι, αιιοα 1 ΥΡΥ δὶ !θιι5 
τ β θο  αυϊάθη, Νορίιμο 56- 
οὔ Πὺ ον, θοαὶ Ρουθ, [ον] 
αὐϊθῖθ, φαϊα 182 πὰ ]Π]8 6 ν]οϊπια 
γΘμΘΥ5. αὐᾶπι ΤΡιΡθιιο 9 δὲ φιρὶς 
ἤεμεσε ἱπιπιοίθὲ --- Οὐ -- [ἃ 
ἰρβαμι, ἀπὸ βθούθία σϑὶθυϑηξιν 
οΥρῖα, Οα]αβαῖιθ βΙσΙ ΠΟδ 10 Ἰαϊοῖ 

1. ΒΘ]αθ εϊ κριϑάς. ἴι6 οὔθάδβ δἰτιις 
ΟὨ)ιιδν 5 Ὠοβδθ ροδίαπι ἶσα πιθ- 

λιτούττας" 

ΤαΪ 1556, 6 --- ου] θη αιιπὶ νΈΥῸ θϑὶ 
βίπθ ἱπίθσραποίΐοπθ ἣν ἄφρ. ϑύῃ 
κριϑὰς ὄρν. φ. 8... πο 1πὲ6ΠΠρᾶ- 
ἴὰγ, οὐ Να ΣΙ δὲ ΑΥῚ ἰδὲ βου - 
οϑμημ85 6558 χριϑας, 584 4]145 μπιῖο, 
8]145 11], -- Β.: φαλη ρέδε. σταε- 
οαπὶ ποόπῖθῖι ρλαίατὶ τοῖα (6- 
πλι5 δὰ Ατἱβίοι. 2. ρ. 629. β564ὰ. 
(αὐ Ὑποοα. 8:8 ἴπ ἱπῖϑυρ. Ϊ8ῖ.). 
ὮΡῚ οβίθμπαϊξ, δσιιδίϊσαηι ἔπι1558 
ἄνθη, πθο ἴϑπιθη ΟΘΠΠΙΓῚ ΡΟ5εΘ 
σογίο, “Ζπ8πὶ ποβίσχαγιμη. (είϊοα 
ΤΠ. 6556. υἹΟ θυ ΘΟ ΘΙ ΟΥῸ 1Π 
16χ. σύ. ν. φαλαρίς.) “7)αϑςϑογλιμῆτι 
γοαάϊαϊ ὙΥ]ΘΙαμπα., ἠα ρίοεέε., Β6- 
ἸΙοῆο ρῥύαθϑαημΐθ, Εγᾶποοσ. 1ηΐθυ- 
ῬΥΓΘίθ. τῇ 8ἃπηοῖ. 

540. οἷν. ΗΠ ομογαβ, πποπθηΐθ ΒΥ. 
Οὔνγ55. 11, 180. δέξας ἱερὰ καλὰ 
Ποσειδάωνι ἄνακτι ᾿Αἀρνειὸν,, ταῦ- 
ρόν τε, συῶν τ᾽ ἐπιβήτορα κάπρον. 
ψΘΥιπὶ 586 ρ6 δἰΐαπι ονα νῈ] αυίθῖθ 
5010 58ογὰ ἔϊπιμΐ Νδρέιμο, αὐ 146 πὶ 
δμποΐαν]ῇ. -- νῆττα παρὰ νήχε- 

σϑαι, ἐπεὶ ἕνυδρον τὸ ξῶον, τῷ 
Ποσειδῶνι δὲ ἐν υγρῷ ἡ δίαυξα: δὲ 

541. ἴα Βγ.. συ) νἱᾶ, δπποῦ. 
δα Τῆηθσηι. 169, Π|ρυὶ Ἡρακζεῖ. 8.: 
τὸν λάρον διὰ τὴν ἀδηφαγίαν 
Ἡρακλεῖ ὶ προσανάπτει. ναστὸς δὲ 
μέγας πλακουντώδης ἄρτος. ὁ δὲ 
᾿Δδκληπιάδης φησὶν εὐτελῆ πλα- 
κοῦντα. μελιτούττας δὲ μέλιτε 
δεδευμένας. --- ἀθ Ηδτοιὶθ Ῥϑο. 
116. ποθ μΐ8 Β6.: τοὺς ὃ Ἡρα- 
κἱλέους τοὺς μάττοντας καὶ τοὺς 
πεινώντας. 46 ἄν Μαΐῖτγοι ἴπ Ρᾶτο- 
ἴα δρ. Αἴμδη. 4. Ρ. 184. πεινῶντι 
λάρῳ ὄρνιϑιε ἐοικώς. λάρος. ἰαγιδ 
ΓλΏπ., 8115 αἸοῖα σαγν!ᾶ., ΘΘΥΠῚ, 
Ποινο. 5811. ροϊϊατιὰ (γ. Οαπλ5 δα 
Ατῖϑὲ. ΗΑ. Ῥ. 884. 5654.), 6ϑὲ δν]β 
ΠΙΘΥΪΠ8 7), ΘΟΠΡΗΥ 8. Θὲ πλέα 5 Ρ]- 
ΒΟΙΡὰ5 ἐπδθοιϊίβαιιθ νϑβοὶ βο 8 : 
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κἂν Ζιὶ ϑύῃ ἀρ ἠδὲ κριὸν, βασιλεὺς ἔστ᾽ ὄρχιλος 
ὄρνις. 

ᾧ προτέρῳ δεῖ τοῦ Διὸς αὐτοῦ σέρφον ἔνορχιν ὄφα-. 
ες ψιάξειν. 

ΕΠ. ὃ Ζεὺς, δ᾽ ἡμῖν οὐ βροντήσας πέμψει πτερόεντα 

845 ΕΥ̓͂. ἥσϑην σέρφῳ σφαγιαζομένῳ. 
κεραυνόν; 

βροντάτω νῦν 
ς , , 

ὁ μέγας Ζαν.- 

ΕΠ. καὶ πῶς ἡμᾶς νομιοῦσι ϑεοὺς ὅ᾽νϑρωποι, κοὐχὶ κο- 
λοιοὺς, 

οἱ πετόμεσϑα πτέρυγάς τ᾽ ἔχομεν; 
ΠΕ. ληρεῖς καὶ νὴ 4 

ὅ γ᾽ Ἑρμῆς 
“ Ἁ μι} “ , "»"» ᾿, 

πέτεται, ὕεος ὧν. πτέρυγάς τε φορεῖ, κᾶλλοι γε 

απ νούϑοῖβ δἴψαθ βίο αὶ Ποπη]-- 
Π15 Ξυ πο πὶ 6556 πιοποῖ ἨΔΥ]65. 
δα ΝᾺ}. 592., Ἰαπάδίο Ποπιβξίουῃ. 
84 Ταιοίβηϊ Τίπι. 1. ΡΟ. ΑἴΠ θη. 
10. Ρ. 411.: τοιοῦτον οὖν αὐτὸν 
(Ηδυοαϊθπι) ὑποστησάμενοι ταῖς 
ἀδηφαγίαις παὶ τῶν ὀρνέων ἀπε-- 
δεδώκασιν αὐτῷ τὸν λάρον τὸν 
προσαγορευύμενον βουφάγον. οἔ. 
Ἰπίευρρ. 88 υἰταπησαβ 1. 1. Οομ]οΙ, 
ἴΐζεα Εσπ, 592. εἴο. ---- Β.: .»γα- 
στοὶ οΥαὶ δΈΠιι5 ΠΙΘΡΎΙΟΥΙΙΠΣ ῬΘΙΙΠ, 
(Αἴμεπ. 9. Ρ. 111. 0.), παπᾶς ναστὰ 
αἰοηΐαῦ α 86 ν15 501144 εἴ πιᾶσπᾶ, 
ν- ἱπίευρρ. Πθβυομῖ 2, Ρ. 656.“ 
δἴς, εβὲ δυΐθπι ψαστοὺς δοοΙρίθη- 
ἀϊιπὶ ὑτοὸ ψναστὰς ΑἸἰτίοα : φαθηηδα- 
πιοάπμη ϑοΡ". ῬΒΙΙοοῦ, 97.: γλῶσ- 
σαν μὲν ἀργὸν, χεῖρα δ᾽ εἶχον 
ἐργότιν, Επτιρ. ἀθάγοιῃ. ἢ στεῖ- 
ρος οὐσὰα μόσχος οἵα. 

542. - ἐπεὶ κατοφερὴς ὁ Ζεὺς 
καὶ μοιχὸς, διὰ τοῦτο ὀρχίλον 
παρέλαβε, διὰ τοὺς ὄρχεις. τὸ δὲ 
σέρφον ἔνορχιν ὡἧς πριὸν ἕνορ- 
χιν. -- ὅ. σχοα 5Ξογῖρβὶ ὄρχιλος, 
46 60 νίἀθ δηποίαϊα δα 79. ἀθ 
σέρφῳ ἀϊοϊαμαι δα 82. 

5435. Β Ῥαγὶβ. οἱ ἢδν. ἐνόρχην, 
αὖ Τγ5. 661., ἔφα, 1885. --- ΓΙρτι-- 
γαῖθ πλακοῦντα ἐνόρχην αἰχὶξ Ρ]αΐο 
Οοπ. ἃρ. Αἴθιθη. 10. ν». 441., αιιθπὶ 
Ἰοσιαλ ργοῦτ ΒΟ. Ἠῤ οί. ες Ρ. 
1416., ἀπποΐαπίθ Β.: Τρίκτειρα ἢ 

ϑεοὶ πάνυ πολλοί. 

Τριττύα, ϑυσία ᾿Ενυαλίῳ. ϑύεται 
δὲ πάντα τρία καὶ ἔνορχα. --- σφ α- 
γιάξειν, νεϊαϊ τππᾶρηᾶπὶ νἱοῦῖ- 
ΤῊ 8 ΤΏ, 

544. τηϑ]6 πἰσ νϑύϑβιιβ ροβὲ 550. 
Ἰηβθυξαβ Ἰθρίξιν 1 ΠΠ0γῖ8: 14 σποα 
ΔΕ Δαν αὐτοῦ ΤΠ ΘΥΡΥΘ5 ΐ Η. ο5- 
51115, οἿἱΪἱ ἔβϑοιθ οριθπιρούαν.. γ8- 
Βροπᾶθι Πῖβοθ Βα Ι ρΙ 65 νου 15 βρον- 
τάτω -- Ζάν: 1116 νοῖοὸ ἤσϑην 
σέρφῳ σφ. ν6ὶ Ριβιπαίαεσο ἀϊοὶϊξ, 
νοὶ οαγθ86. : 

545. βρ. νῦν ὃ μέγας Ζάν. 
{μἰπείτιθε τες Τωρίεοσ,, ἢ, 6. ἴγαβοα- 
ΤᾺΥ «πιϑηθρθῖ. δρ: δι (Δ Πλπ ἰΑΥ 5 
ΑἸῖΠο]. Ρα], 9, Ρ. 88. Ὁ Ζεὺς πρὸς 
τὸν "᾿Ερωτα" βέλη τὰ σὰ πάντ᾽ 
ἀφελοῦμαι. ,“Χὼ πτανός" Βρόντα, 
καὶ πάλε κύκνος ἔσῃ. ---- παρθηξ 
Ὠδθο σοΐϊογθια ὑγασΊ ΟΠ]. 

546. κολ. 5υηθοάοομθ βρθοΐοὲ 
ΡὈΥΟ βρθηθύρ. Βε. οὐ 455. 

δάϑ, ἀ6 15 ΔΠ|5ατι6 α11|5 δ] αἐϊβ ν. 
ῬΥΘΘου 81105 ΕῪ. Ὁ. ΠΟΥ] 1] οομηπα, 
ἀθ αἰδιϊ5. ἱπιαρϑ. ἃΡ.- νεῖξ,, ἀοῦμπδα 
17806., ΒΟΓΠΡΘΥΙ σοΙΠΊ. ἅ6 Νίκῃ 
1ῃ ρυδθῖας. νΟΙππἶ 15. 2, ΤρΠ θη. 
1π|, απἰν, 8. 1803., 1. Η. Μοβϑβιὶ 
γεῆοὶ. Βτίοζε νοὶ. 2., Α. ΗΙσΗΣ 
Βηαογθμολ, {εν Πγ ἐλιοῖ. ̓ γοῖ. 1. ». 
67.. εἰς. Η. Μψοββ. δᾶ ἢ. 1.: ,,δη016 
ΒΕ σϑ!ηρ οἰ πη Οουμοίΐθη, 
ἀἴε νοὰ ἅδη Μ᾽ στ δπερίηρ, (2) 
Καὶ τὰῦ Ζοὶξ ἀοὺ ΡΘυβευ ΚΥ 658 δηι- 
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αὐτίκα Νίκη πέτεται πτερύγοιν χρυσαῖν καὶ, νὴ 

ὅ80 

4 Ἔρως γε, 
Ἶριν δὲ γ᾽ Ὅμηρος ἔφασκ᾽ ἱκέλην εἶναν τρήρωνι 

πελείῃ. 
Ἂ 2 κὶ [ΛΞ Ν πιο. 5 , ὔ κι 
ἣν δ᾽ οὖν ὑμᾶς μὲν ὑπ᾽ ἀγνοίας εἶναι νομίσωσι τὸ 

μηδὲν, 
τούτους δὲ ϑεοὺς τοὺς ἐν ᾿ολύμπῳ, τότε χρὴ ἀτρου- 

δῶν νέφος ἀρϑὲν 
καὶ σπερμολόγων ἐκ τῶν ἀγρῶν τὸ σπέρμ᾽ αὐτῶν 

ἀνακάψαι" 
χἄπειτ᾽ αὐτοῖς ἡ Ζ4ημήτηρ πυροὺς πεινῶσι με- 

δδὅ ΕΥ̓β. οὐκ ἐθελήσει μὰ 4 
τρείτω. 

, ἀλλ᾽ ὄψει προφάσεις αὐτὴν 
παρέχουσαν. 

ΠΕ. οἱ δ᾽ αὖ κόρακες τῶν ξευγαρίων, οἷσιν τὴν γῆν 

καὶ τῶν προβάτων 

Ῥογ.“ ΜυίποΙορὶ εογέατι, εε αὐδμο 
δε Ἰμαϊος [15 68. 

549. αὐτίκα, τοἴωε. οἵ, 167. εἴς. 
580. Ἶριν. ὅτι ψεύδεται παί- 

ξων" οὐ γὰρ ἐπὶ Ἴοιδος. ἀλλ᾽ ἐπὶ 
᾿Αϑηνᾶς καὶ Ἥρας (18. 5, 778.) 
αἹ (519) δὲ βάτην τρήρωσιε πε- 
λειάσιν ἴϑιμαϑ᾽ ὁμοῖαι. οἱ 
δὲ ἐν ἑτέροις φασὶ ποιήμασιν Ὃ- 
μήρου τοῦτο φέρεσθαι" εἰσὶ γὰρ 
καὶ ὕμτοι. 8. αὖ τ6 1ῃ ΠΥ ΠλΠ15 {π]- 
ἄδηι Ηοπιθυϊοὶβ εἸ]βπιοαϊ δἰ αϊα 
Βοάϊθ Ἰοριεισ 46 [τ146. γδὶ Ἰρηαν 
βἰαϊτιιθηᾶατχη ϑϑξ, ἱπέθγοι 1556 ἸΟΟΠῚ, 
π 4ὰὸ 14 αἰχοῦιξ Ἡοπιθσιβ; τψαὶ 
ξοτί Ἶοιν Θχαυϑίπηι ἔπ ργὸ Ἧς 
ραν, {πᾶ6 τηπξαίίο στοῦ 118. ΟἸΗΊΟΙ- 
115 εβὲ, ρυδθβοσίίμι δα]μνδηΐθ Ἰοΐα- 
οἴβπιο: νοϊαξ κτίσας ρύο κχεήσαιο 
Ἰθρίξαν. ἴῃ 50 Π0 1115 904, οἱ οομπΐγα 
680. ἀρίστησον Ῥτο ἀρίστεσον Πα-- 
γυυεηῦ Ρ]θυῖψαθ ΠΥ, οἱ, Ὁ. 1. ΒεΚ- 
ΚεΥὶ ϑρθοίμιθη ναυίαστμι Ἰθοΐξ. 1π 
ῬΗΙοβίγαῖ νἱΐαθ ΑΡΟ]]. πρτὸ 1. Ρ. 
71. το γτο εἶναι μβαμα τιθρὲβ βουῖ- 
Ῥξεσὶς ἐέναι. «το χεβρομαάθὲ τῷ 
βάτην ἴῃ Ἰοοο Βοπιοσῖοο. --- Β.: 
τὸς, πελειαὶ, ἢ. 6, περιστεραὶ, α]- 
οὐμταν τρήρωνες» Π. 6, δειλαΐ: ν. 

καταροῦσι, 

τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐκκοψάντων 

ἐπὶ πείρᾳ" 

ΡΠοΐ. Ι6χ. Ρ. 440. εἰς. ἔϑματα Οταπι- 
Τα "ο1 νεῖξ. ἱπιθυργοίδηΐαν βήμα- 
τα, ὁρμάς: ν. Ῥμοΐ. Ρ. 81.“ εἴς. 

558. ἀγρῶν Ῥυΐοτα ἴοηρα ξἕθγϑη-- 
ἀπ οβὲ 'ἰπ ἀπαρϑθβδῖο. οἵ. δημποῖ, 
δα 653. -- ἀνακάψαι δταπι- 
ταῖϊοὶ, ἴῃ Φ]Ρ5 ΖΟΙΒΥ͂, 1. Ρᾶνσ. 
199,, ἱπξεγργοίδπέασ καταφαγεῖν, 
τὸ τηοπὰῦ Β, ἀδα σπερμολύγοις οἴ. 
534. 5.: σπερμ. ὄνομα ὀρνέων, 
ἃ ἐκ τοῦ ὀρύττειν τὰ σπέρματα 
καὶ ἐσθίειν οὕτως ὠνομάσϑησαν. 

555. οὐκ ἐθελ. ἀντὶ τοῦ οὐ 
δυνήσεται. Ὅμηρος" οὐ δ᾽ ἐϑὲ- 
λει προρέεεν. 8. 51 πη}}1{6γ, τπὸ- 
ῃθπΐθ Β., ϑιἋα5 νν, ἐϑελήσει οἱ 
οὐκ ἐθελήσει, φαδηι βἸρηποδίϊο- 
χιθ πὶ Πυ} 115 ΥΘΥΡῚ Κορη, δα Ούθρου, 
ΟοΥ. Ρ. 56., δίρεν. 5, 8. 10. 841}- 
46 1] πϑἰζανεσαηΐ, οἵ, γαβρ. δ18. 
ῬΥΟρσῖΘ ἴϑπιθη 1ἃ 16} σο πη απη 65- 
886 Ριιϊΐαΐ Β. 

551. ἐπὶ πείρᾳ. ἐπὶ βλάβῃ. ἢ 
ἵνα πειραϑώσιν ἡμῶν, εἰ ϑεοί ἐσμεν. 
5. μοὺ οἷιπι 81115 τϑροΐῖθ ρσόθρανῖῦ 
Β. .,)658 δῃϊμπ,"ς ἸΠ 01, . σρεοἐπιϊσιῖδ 
οαμδα, οἴ αἰντπιῖϊαῖ ποξίγαθ βρ6- 
οἴπιθ οαριϑηΐ. “ Ἰάθπι: 0, ΟΥ̓ ΟΚ5 
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εἶθ᾽ ὃ γ᾽ ̓ ἀπόλλων, ἰατρός γ᾽ ὧν, ἰάσϑω" μισϑο- 
φορεῖ, δέ. 

ΕΥ̓. μὴ, πρίν γ᾽ ἂν ἐγὼ τὼ βοιδαρίω τῶ ᾿μὼ πρώτιστ. 
2 -»" 

ἀποδῶμαι. 

5660 ΠΕ ἣν δ᾽ ἡγῶνται σὲ ϑεὸν, σὲ βίον, σὲ δὲ Γῆν, σὲ Κρό- 
ψον, σὲ Ποσειδῶ, 

ἀγάϑ᾽ αὐτοῖσιν πάντα παρέοται. 
ΕἸ]. λέγε δήμον τῶν ἀγα- 

δῶν ἕν. 

ΠΕ. πρῶτα μὲν αὐτῶν τὰς οἰνάνϑας οἵ πάρνοπες οὐ κατ- 

ἔδονται, 

ἀλλὰ γλαυκῶν λόχος εἷς αὐτοὺς καὶ κερχνήδων ἔπι- 
τρίψει. 

εἶθ᾽ οἵ κνῖπες καὶ ψῆνες ἀεὶ τὰς συκᾶς οὐ κατέ- 

865 

Βοιιηι Οοἰϊος οχϑοϊμαοσθ, οἰϊδπὶ 
8111 νοῖῦ, ἐγδαϊ!ἀθυπηῦ, τὸ Αο]ΐδῃ, 
ἩΣΑΥ ΘΟ ΕΞ ΚΑΥΙΒΣΟΙ, Ἢ..Α, 9. 1., 
6εἸ]. Ν, Α. 9, 11. οἵ. Βιβέου. Ηϊ5:. 
Ἐν ἢ Ὁ ΡΒ. ΣοῚ- 

558. ἰατρός γ᾽ ὦν. «οἴ. ΡΙπε. 11. 
58.: μεσ ϑ. δέ. ὁ δὲ ἀντὶ τοῦ γάρ. 
τοῦτο δὲ εἶπεν, ἐπεὶ Παομέδοντα 
τῆς τειχοδομίας μισϑὸν ἤτησεν. 
Β6.: 8:π|ὰ] δἰ παῖ δα μισϑοφορίαν 
ταθαϊσουαμι, “πὶ ΑἸΠΘη75 Ρι}]166 
οοπαἀποορδηΐαγ. 

559. ἩΡΥΙ βοϊδαρίω . τηαῖο 1Πδἴο 
δηδραθβδῖο ροβδὺ αδοΐγιπμμ. σϑοῖθ 
ῬοΥξοη. ργδϑξαϊζςοπθ ἤδοιραθ Ὁ. 
71. βοιδαρίω. .. φασι Θηΐπιὶ 56η1-- 
ῬΟΥ,““ ᾿π 1, .ΥΑἸΤΟΙ σουῃΐγϑοία α1- 
οδηΐ βοίδιον, νοίδιον, ῥοίδιον, δὲ- 
πλοίδιον, ἡμιδιπλοίδιον, προχοί-- 
διον, τιό Ρ] αυήθιιβ οβίθηαϊξ ΡΙΈΥβοι. 
δα Μοου. Ρ. 976.., σοῃβθαιθηβ αϑβῖ, 
ΐ σοηΐγαοΐα δἰΐδηι βεοπ 8 ἀθη]- 
τὰαΐῖνα αἀϊοαπέ. ““ 

560. σὲ δὲ Γῆν. δὲ δαρομπαι 
Υἱπὶ ΠΑΡΟΥΘ τπομπῖϊξ Β6,.: ἑπιὸ 16 
Τεγγαπι, Γαῖαν παμμήτειραν, τ 
αἰ βουϊρίου ΒΥΠΊηΙ ΗΟ ΘΥ]ΟΟΥ ΤΙ 
30. 

δ62. οἷν. οἱνάνϑη ἡ πρώτη ἔκ- 
φύσις τῆς σταφυλῆς. --- 8. παρν. 
οἵ. 186. 

δονται, 

Ἐ ἀλλ᾽ ἀναλέξει πάντας καθαρῶς αὐτοὺς ἀγέλη μία 
κιχλῶν. 

568. λόχος εἷς, υἱ πῖοχ ἀγέ- 
λὴ μία. κερχνηή δον. νἱά. αῃποῦ, 
δα 998, 

δθ6ά. κνῖπες, 6 σοποΥα ΟὈ]] ΟΠ 
διὰξ Ππ θ ΟΥ̓ ΠΙ, ξου αβϑὶβ τ τ]10 1165, 
Τήοροτι (γν. Οἀδηαὰβ δα ΑὐἹϑὲ. 2, 935.), 
εἰ ψῆνες, ΟΥ̓ΠΡ65, Οαλίνοσροτι; 
Ῥδυηθηῦ δα Ἰηβθοία δ]δῖα; 1118 11- 
δσὺὸ ἤοσιπθιπι (Ἠδβυο. ν. χνῖπες)), 
Πδθο ἔγιοῦθιβ ποσεηΐῖ, ψῆνες δα- 
ἘΙΡΟΡΔηαΥ οἰίαπι δα πηδῖπγϑηᾶοβ 
ἀδοῦυ]ο5 ρϑϊπιασατα : Ψ. ὙΥ 6556]. 
δα Ἡεοτοά. 1, 193. εἴ σαπιαϑ 1, 1,2. 
Ῥ- 705. 5644. ἡ 

565. κιχλῶν Ῥγϊογα Ἰοηρα νϑχα- 
νὶ ΒΥγμπηοκίαπι, αὐ ἀγρῶν 558., 
τ Δ] 4π κιττῶν. σομ)βοίιχα ΠΟῚ 
τα]. 5 ζουυῖ ροΐεϑβιὲ κιχλῶν νοσ- 
Ὀὶ5 ὑγϑηῃβροβτίβ, αὖ βουιραίασ ἀλλὰ 
μία κιχλῶν ἀγέλη πάντας καϑαρῶώς 
αὐτοὺς ἀναλέξει, ἴπ 408 ἸΘοίϊοιθ 
δηδρϑθβίιι ροϑὲ ἀδοΐγ!απι ταταβ 
αυϊάθηλ εβῦ, προ ἴβπίθπμ ῬΥΟΥΚ115 
Ἰηϊιδίξαΐιϑ: νᾶ Οαϊβέοχζα, δὰ Πε- 
Ῥμδαβί. Ρ. 279. εἰ ΝΜ ϑίγιοοβ. -- Β.: 
κίχλαι 5αηΐ ἑμγάΐ. Ὠγχοσϑοῖσ 
[τμγαὲ ρίϊατος Γἥπα., ΤΠ αολμιοίάογ-- 
εἰγοσδεῖχι. νοὶ οἰίατα ἐωγαϊΐ υἱδοῖνοτγε 
Τήηη,, ρεπιοῖτια Κηαπιπποίδυν σοὶ οὔες 
Ζίοπιογ), ργίϑοαο: ν. Οδταυϑ δᾶ ΑΥὐὶ-- 
βιοϊ, 2. Ὁ. 885, βεαιι. δᾶ. ΝῸΡ, 839. 
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ΕΠ. πλουτεῖν δὲ πόϑεν δώσομεν αὐτοῖς; καὶ γὰρ δφό- 
δρα τούτου ἐρῶσι. 

ΠΕ. τὰ μέταλλ᾽ αὐτοῖς μαντευομένοις οὗτοι δώσουσι. τὰ 
χρηστὰ, 

τάς τ᾽ ἐμπορίας τὰς κερδαλέας πρὸς τὸν μάντιν 
κατεροῦσιν, 

ὥστ᾽ ἀπολεῖται τῶν ναυκλήρων οὐδείς. 
ΕΠ. σῶς οὐκ ἀπολεῖται: 

570 ΠΕ. προερεῖ τις ἀεὶ τῶν ὀρνίϑων μαντευομένῳ περὶ τοῦ 

Νυνὶ μὴ πλεῖ" χειμὼν ἔσται. 
πλοῦ" 

Νυνὶ πλεῖ" 

κέρδος ἐπέσται. 

ΕΥ. γαῦλον χτῶμαι καὶ ναυκληρῶ, κούκ ἂν μείναιμι 

ΠΕ. τοὺς ϑησαυρούς τ᾽ αὐτοῖς δείξουσ᾽, 

Ἐ τῶν ἀργυρίων " 

(δας. 520.) καϑαρῶς ἀναλέγειν 
δβῦ ῥγογϑιι ϑμδίορογε, γείτι αὖ ίθϑδετι. 

566. ἄτα ΠΡυΐ: καὶ γὰρ τούτου 
σφόδρ᾽ ἐρῶσι. 

567. Η. όοΞββ.. πεϑβοῖο πὸ 81:- 
εἴογθο: Μαῃμ [16]: Θοσοπμάθη ἐγ 
πιε!] ]γθῖομ, ὑγὸ βονν5586. ὙΌθ6!, 
115. ΘΙηΘΥ σ᾽ ΟΕ ΠΟμΘα Ὑγ)εἰροροπά 
Κοπιιθμα,, 5108 ἘΠΡΓῈ ἜΑ μενα 

Ὁ. γαῦλος Φοινικικὸν δὲ τοῦ 
ἀγγείου ὀξυτόνως. Καλλίμαχος " 
Κυπρο ὁὅϑε Σιδόνιός μὲ κατ- 
ἤγαγεν ἐνθάδε γαῦλος. ἄλ- 
λως. γαῦλος, πλοῖόν τι φορτικὸν 

ὡς καὶ σκάφη (σκαφὶς) ἀπὸ τῶν 
σκευῶν. “Ομηρος᾽ γαῦλοΐί τ 
σκαφίδες τε. ὡς αἱρετωτέρου 
δὲ ὄντος καὶ ἀκινδύνου τῶν ἄλλων 
πάντων τοῦτο φησι. 8. --- γαῦλος 
αἸσοθααΥ πᾶν15 Υοϊ πα ΟΥ̓, πηθγοί- 
Ῥὰβ νϑίνθια!β αρίϑ, αϑίθια. ΡΒ α- 
ΠΙοΘ5 ΡΥ ΘΟΙΒΙΧΕΧΙ556 Ἰδριιηταν ς 

δἴψιιθ ποὺ νοοὺ. ἃ γαυλὸς αἰ ξεν 
ΟΥ̓ δ οὶ το η θυ. ν. ἸΠΘΥΡΡ. 

Ἡδϑυοη. ἢ. ν. οἱ Ζομαῦ. 1. Ρ.. 417. 
βοαᾳιι. Β. κτώμαι, νανυκληὴρ ὦ. 
ΡΥδθϑθηλία ΡΥῸ Ζαξεχβ, αὐ ἀρ. Επ- 

οὗτοι γὰρ ἴσασι. 

παρ᾽ ὑμῖν. 

οὺς οὗ πρότε- 
οοι κατέϑεντο, 

λέγουσι δὲ τοι 
΄σς ἤ 

ταδὲε πάντες" 

Υἱριάθτη Νίβα. 360.. ἘΠῚ νἱᾶ. δῃ- 
ποῖ, 867., ΑἸοσοςεῖ. 868. εἰς, ο1..576. 

573. ΘᾺ οἱ πρότερον, φιοα 
ῬΥοθδίιπι ἃ Κ., ἴδῃ ΠἸ18 1] 18.918 
δΥδθο ἢ, Ἰῃ ἈΠ ΕΣ τϑοδριΐ ΠΙηα, 

574. νεύϑβιιβ Ῥύδανϑ σαθβισα, 66 
ἀμ 16 οουγπρέι5." πᾶγθ ΒΥ, βαιά 
ὩΟΙΘΡαΙ βου: τῶν ἀργ. οὗτοι γὰρ 
ἴσασ᾽" εἴ γε λέγουσιν τάδε πάντες 
(παπιφιθ ἔδέμο τἰΐαθ δοίμσιε; δὲ ψιιῖ- 
αἰθην τι ιδ6 δίς αἴσεγθ δοίθε): 
Ῥουβοπιιϑ Ῥγαθῖ. Πθοῦρ86 Ρ. ΧΉΥΗ.: 
οὗτοι γὰρ ἴσασ᾽- ὥστε λέγουσιν τά- 
δὲ πάντες: ΕϊπδΊ6Ἶιι5. ἴῃ Οἰαδίοαὶ 
Ψοωγπαΐ ΝΥ. ΧΙ, Ρ. 999.: οὗτοι γὰρ 
ἴσασ᾽" ἄδουσί γὲ τοι τάδε πᾶντες: 
4.88 πιιτδύϊοσ 65. νἹοϊθηΐαθ βαπξ ταὶς 
ἈΤ} Θτι6 νΘΥΙΒΙ ΠῚ1165. ΤΊΤΟΥ δαΐθπι, 
ἴῃ διιβριοίοποπὶ ΠΟ ΨΘΠἾ558. Υ]1]8 
ἀοοὐβ γὰρ Ραυπ οι] τ, οπὶ δἷδ οΧ 
1115. 4885. 5860Ρ8 δάᾶπηξ ΠΡΥΔΥΙ, 
ἈΠΡῚ αϑυπμάθεου τπβαυρασιηξ βϑουῖρίο- 
γ65 ν6] παϑητικὸν, ν6] ξδυλ]αγθ, 
νοὶ ΡΠ ΟΘΙββαυπτη 897. οἱ 5Βθααθηῦθ 
νοΥβα. οὐπὶ να] 850 ἰορϑίτ τοῖνδ᾽ 
ἰῇ δυοῖν πότμοιν Τὸν ἕτερον" 
ἢ γὰρ παῖδα σῶσον, ἢ πόλιν, 5668 
ἰὴ Πργὸ (δηΐαρχ. ἢ) παῖδα σῶσον, 
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Οὐδεὶς οἷδεν τὸν ϑηδαυρὸν τὸν ἐμὸν 
λ ΒΗ 2, ε΄, 

πλην εἰ τις ἀρ ὄρνις. 

ΕΥ̓. πωλῶ γαῦλον, κτῶμαι σμινύην χαὶ τὰς ὑδρίας ἀνο- 
ρύττω. 

ἘΠ. πῶς δ᾽ ὑγίειαν δώσουσ᾽ αὐτοῖς, οὖσαν παρὰ τοῖσι 
εοῖσιν: 

ΠΕ. ἢν εὖ πράττωσ᾽, οὐχ ὑγίεια μεγάλη τοῦτ᾽ ἐστί; σάφ᾽ 
ἴσϑι, 

ὡς ἄνθρωπός γε κακῶς πράττων ἀτεχνῶς οὐδεὶς 
ὑγιαίνει. 

ὅ80 ΕΠ. πῶς δ᾽ εἰς γῆράς ποτ᾽ ἀφίξονται; καὶ γὰρ τοῦτ 
ἔστ᾽ ἐν Ὀλύμπῳ" 

ἢ παιδάρι᾽ ὄντ᾽ ὀποῦνήσχειν δεῖ; 
μὰ 4 ἀλλὰ τρια- 

κύσι᾽ αὐτοῖς 

παρὰτοῦ; 

ΠΕ. 

ἔτι προσϑήσουσ᾽ ὀρνιϑες ἔτη. 
ΕΠ. 

ΠΕ. παρὰτοῦ; παρ᾽ ἑαυτῶν. 
Ξ- 2 »-" 

οὐκ οἶσθ᾽, ὅτι πέντ ἀνδρῶν γενεὰς ξώειν λακέ- 

ν6] ΞοΥ] θη ΠΠ} 6556 ΔΥΡΙΓΥΟΥ ΟἸῚ 
Ῥούβοῦο ἤτοι ποῖδα, νε6], σιοᾶ 
τη ]}1π| ἵπ ΓΘ ΞΘ ΘΡἦΠ5. ΘΟΙΠΠΙΘΠΊΟΥᾶ- 
ἴα, ἢ τὸν παῖδα, «φάθι τιβιλμη ΥΕΪ- 
ΟἿ] διιϊ Ἰρπούδηβ 1116 δι Π65]1- 
Βεης ἢ παῖδα Ξοτὶρ5Ξῖ556 νἱάθίασν, τ 
ἢ πόλιν. 564 ποῦ ἀπρτπι ὑπαε κα 
νΟΥΒΙ 16 δϑῖ. αὖ Ἰριάθτη 901. 
ΠΟΏΠ}115 Μϑ585. 6: ΔΡ. ΑἸάτπὶ "ἢ 
δἰταν μάταιος" ἣν μὲν γὰρ ἐχϑρὰ 
σημήνας τύχῃ, Ρ αι 15 «υϊάριι 11- 
Ὀχὶς ἄμετρον 1πᾶ γὰρ γεδοῖθ οὐμῖῖ- 
τϑηῖριι5. οοάθμι το πο ΡΟΠΘη- 
ἄππιὶ 6556 84]0 οὔτοι ἴσασιν;, ἀεοὶπ 
βουροπάμπμπι λέξουσι, αἰἰφοτιε, Ἡ. 6. 
ἀἴοεσθ βοϊθηΐ (ν. Μαΐ], συ. συ. ὃ. 
δΩΒ..ΦΣ τε]  αιῖς ἱπιπιατϑιη85. 

575. παροιμία ἐστὶν Οὐδείς με 
ϑεωρεῖ πλὴν ὃ παριπτάμε ἜΨῸβ ὄρ- 
νις. -- τοῦτο ἐλέγετο ἐπὶ τῶν ἀγνώ- 
στων. 85. ΟΕ. Εγάβαὶ Αάδρ. ὑ. 547. 
-- ἀθ νοο. σμινύη (Ἰΐρο, σχα- 
φεῖον") ν. ΝῸΡ. 1502., Τιπδθβ ἢ. 
ν. Ἰρίψαβ Πα πηκϑη. εἰο. Β. 
516. τὰς ὑδρίας. ἐν ὑδρίαις 

γὰρ ἔκειντο οἱ ϑησαυροί. 8. 

ουξα κορώνη; 

578. ᾿δεὺ εϑὲ 1118 πλουϑυγίεια, 
«πιστὰ Ἰηΐγα αἸοῖΣ 698., Ἰζθηι σα. 
1100, εἰ εβρ. 647., ἢ, 6. 4ϑεῖ 
πλούτου ὑγίεια, τιοὰ ὉΡ685 αἵ β8ῃ1- 
185, υἱὐἱ Βχ. τοϑδα!αῖὲ αι. 1. 1.. 51- 
«υΐάθπι βϑῃϊαίθπὶ ἀΟμΔΥΘ ΠΘΙΏΟ 
Ῥοιθεῖ, αἰντια5. ΟΠ Ϊβ 8. ΘΘΗΘΙῚΒ 
ΟρθΞ Ῥοίβεξ, 4125 σοπιρ! ΟΠ ῸΥ ἡ 
πλουϑυγίεια, τὐ ῬΆΪΟΥΘ 1 Γ6}Π1 δ δον 
6 ὕεεραάσαπι 1. 1, ὑγίεντα ὄλβον 56- 
χὶο αἰχὶς ΡΙπαάδΥὰ5 Ὁ]. 5, 59. 

579. ἀ6 νοὺ. ἀτεχνῶς (νοτγε, 
οπιχιίσι0} Υ. δῃποῖ, δα. Ρ]μῖ, 109. 

5838. κακῶς καὶ τοῦτο (ἢ πὰ 
ἀΘ [π146 550. πιοπιῖς Β6.) παρὰ 
τὸ Ἡσιόδειον (ἀρ. ῬΙα(. 46 Ογάοη- 
Ἰοτιπι ἀδξεοία ἐ. 2. Ρ, 2. Ρρᾶρ. 700, 
6α. γνγιῖθη}».) παίζει" ἐννέα γὰρ 
ξώει γενεὰς λακέρνυξα πο - 
ρ ὠνη). 5. λακέρυξα κορώνη 
διΐατη ἴῃ Ηδϑιοάϊὶ ἜἜργ. 747. οσοατ- 
τὴς, ββίψαθ διιοίουθ Ῥμοῖϊο ἴῃ ἰθχ. 
ἡ μεγόδα κράζουσα ᾿: δγμνε ἡλερα 
δα. Ζομδσ. 2, 1284. Β 
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ΕΥ̓͂. βαβαὶ, ὡς πολλῷ κρείττους οὗτοι τοῦ Διὸς ἡμῖν 
βασιλεύειν ! 

δ8ὅ ΠΕ.οὐ γὰρ πολλῷ; πρῶτα μὲν ἡμᾶς οὐχὶ νεὼς οἴκοδο- 

λιϑίνους αὐτοῖς, οὐδὲ ϑυρῶσαι 
μεῖν δεῖ 

ἃ. α. 

χρυσαῖσι ϑύραις, ἀλλ᾽ ὑπὸ ϑάμνοις 
᾿ , 2 “4 

καὶ πρινιδίοις οἰκησουσιν " 
τοῖς δ᾽ αὖ σεμνοῖς τῶν ὀρνίϑων 
δένδρον ἐλάας ὁ νεὼς ἔσται" ς 
κοὐδ᾽ εἰς Ζελφοὺς οὐδ᾽ εἰς "μμων᾽ 
ἐλῦοντες ἐκεῖ ϑυσομεν, ἀλλ᾽ ἐν 
ταῖσιν κομάροις καὶ τοῖς κοτίνοις 

στάντες, ἔχοντες χριϑᾶς, πυροὺς, 

595 
3., Υ 2 2 » 2 7 

εὐξομεῦ αὐτοῖς ἀνατείνοντες 
Α »- 2 9 - ᾿ “ 

τῶ χεῖρ᾽ ἀγαθῶν διδόναι τι μέρος. 
καὶ ταῦϑ' ἡμῖν παραχρῆμ᾽ ξόσται 
πυροὺς ὀλίγους προβαλοῦσιν. 

584. βαβαὶ. ποπ αἰβοῖ, ταῦ να]σο 
Βαροὶ Πᾶν. ., οοᾷ. αὐβοῖ᾽ ὡς ---. 
ταθῖγο σοτγαρίο. ρτϑθίθυρα αὐβοῖ 
Πῖσ πο οοην θη, φαοα δϑὲ σϑρα- 
αἰδη δ, ΔΡου  πϑ 15, αὐ ΝΡ, 109,, 
899, [οὗ, ἰδ πηθη δηποῖ. δα Ράο, 1005.] 
αὖ βαβαὶ εδὶ Δαπηγϑη 15. ν. Τ,γ5. 
078. “Ὁ 8. 

585. ἀμέτρως ΠΡΥ]: πρῶτον μὲν 
οὐχὶ νεὼς ἡμᾶς οἷκ. δεῖ. Β, ῬατΊβ. 
πρώτα. ταὶ ΒΥ.: 

οὐγὰρ πολλῷ; καὶ πρώτα μὲν οὐ- 
χὶ νεὼς ἡμᾶς οἷκ. δεῖ, 

«πᾶϑὶ τι ἃ νευθὶβ οὐ γὰρ πολλῷ; 
Σαοϊθη τη δϑϑθῦ 1ηϊ πη ἅπᾶρδθ- 
βἴοσιιιη ΟἹ πη σουττη, οἷτηὶ αρίὶθ 1]- 
115. οἰκοδομεῖν δεῖ ΑΥΙδΓΟΡ ΘΠ ΘΟΥ ΠῚ 
ΠΩ] τυ 5ΘΥ165. 

586. 58644ᾳ. ϑυρώσαι. τοὺς να- 
οὐς, ὡς τοῖς ϑεοῖς. ϑάμνοις δὲ, 
συμφύτοις τόποις. σεμνοῖς δὲ, 
τοῖς τιμίοις. 8. πρινίδεα 5ιυηΐ 
ἐ]ίς65. Β. 

590. ρΡϑύροσδηι ἴῃ {0 Υ5 ἐλαίας. 
ἱπϑρέθπμι οβϑὲ, «πιοα ἐυδαϊάθυθ αιϊ-- 
ἄαπὶ ΟΥδιηπιαίιοὶ (νϑὶς Μοβοπορ. 
περὶ σχεδ. εἰ Ζοματν. 9, Ρ. 684., εἀ 
«ἄθηι ἰϑῆθη νἱᾶ. Τα μαπη. Β,}», 
ἀτγύοτοπι Αἰϊίοοβ ἐλαίαν ΔΡὈΘΙ11α586, 

ἃ. ῬᾶΥ. 

7ειμσέωπε δυΐθυα ἐλάαν. ταὶ στ 418 
Οτδθοὶβ. σοπηπλιηθ αἰγϊπβαιθ Π0- 
τῆθη οσαὺ ἐλαία, εἰς Αὐξοῖβ ἐλάα. 
αἹΡΒΙΠΟΠΡῚ οχ πη θθαηΐ ἐ ἴα ποὺ θο- 
ὩΔΘ ΟΧ ᾿ξ β86 αἰαϊθοῖῖ, τ 1ἢ 
καίειν, κλαίειν, αἴττειν. Ῥτο {αϊ- 
Ῥιι5 ἀϊσθραὴξρ κάειν, κλάειν, ἀτ- 
τειν. Ὑποηιαβ Μαρ.: ἐλάα καὶ ἐπὲ 
τοῦ καρποῦ καὶ ἐπὶ τοῦ δένδρου 
κρεῖττον ἢ ἐλαία. ᾿Αριστοφ. ἐν Βα- 
τράχοις (θΘ86.) ἐκτὸς οἴσει τῶν 
ἐλαῶν. Ἐκ Βε. 8.: δένδρον ἐ- 
λαίας. ὅτι εὕρημα ϑεῶν. ᾿ἀϑηνὰᾶς 
70. 

591. εἰς Ζεῖῳ. οὐδ᾽ εἰς 
ἌἌμμ., δὰ οἴδοῖ!α Αρο ]ηἰς εἴ 10- 
Υἱβ Απιηιομῖβ, οἵ, 689. 

598. κόμαρφος δεῖ ατῦμέμ5 (ΗΠ 8- 
Θγο ἢ. ἢ, ν.,) Υχρ. ΕΟ]. 7, 46.), κα- 
τινος ἴ. 4. τνυϊρο ἀγριέλαιος 
(Δἴοοτν. Ρ. 937.) Β. ἀβ ποὺ οἔ. ΒΙαῇ. 
582. - 

5905. αὐτοῖς ἀνατ. τὼ χεῖ- 
ρξ8. πιο ργθοδηξίπμι: ν, ΘΙ, 
Απέξ, οπι. Ὁ. 49. εἱ 88 δτιηὶ 5ῖο8- 
ΒΕΥΙ Απΐηι. Ρ. 16. σϑιιδαπι ΥἹΙ5 
Ρστοάταϊε Ῥεθιθο -- Αὐἱβι, 46 παπο 
6. 6. Ῥεεῖϊ ροξξα νυρατθπι Ρ] 6] 
ορίἰμίομθπι, 4186. ἩΪΠ11 ἄθοβ ὨΪ5] 
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χορ, ὦ τ εάεὶ ἐμοὶ πολὺ πρεσβυτῶν ἐξ ἐχϑίστου μετα- 

600 

ἐπαυχήσας δὲ τοῖσι σοῖς λόγοις 

πίπτων, ἃ. Α͵Ιδίο ΡΒ. 

οὐκ ἔστιν ὅπως ἂν ἐγώ ποϑ᾽ ἑκὼν τῆς σῆς γνώμης 
ἔτ᾽ ἀφείμην. 

853.) Δηΐ, οἱ 1. 4. ὉΤ. 

ἐπῳδ. 
Φ ᾿ Α ’ 

ἑπηπείλησα καὶ κατῶώμοσα; 

ἣν σὺ, παρ᾽ ἐμὲ ϑέμενος ὁμόφρονας λόγους, 
δικαίους, ἀδόλους, ὁσίους, ἐπὶ ϑεοὺς ἴῃς, 

605 ἐμοὶ φρονῶν ξυνῳδὰ, μὴ πολὺν χρόνον 
ϑεοὺς ἔτι σκῆπτρα τἀμὰ τρίψειν. 

ἄο. 

8:0: ἘΠ- 
δὲ ἀπ|. 

1. Ὁ, 

85:5 9 1.ῃ. 
3 ᾿] δ » ᾿- οὔ , μοῦ ὦ -" 

ἀλλ᾽ ὁσδα μὲν δεῖ ῥώμῃ πράττειν, ἕπι ταῦτα τετα- 

ξόμεϑ᾽ ἡμεῖς" ἃ. Ατιδίορῃ. 
ὕσα δὲ γνώμῃ δεῖ βουλεύειν, ἐπὶ σοὶ τάδε πάντ᾽ 

Ν 

ΕΠ. 

610 

᾿ Αι Α , »᾽ 
καὶ μὴν μὰ τον 241 
Ω’ 2 ᾿ ς »" 2ςν 

ὥρα ᾽στὶν ἡμῖν οὐδὲ 

ΤΠ ΘΥΊΡΙ5 αν ἑαΐοβ ἀαΥθ Θχὶβεϊπια- 
υἱῖ, ἰγυῖβα θα δϑὶ οἰϊδπὶ ἃ [ποῖ η 0 
ἀ6 ϑδουϊέ. 1. Ρ., 862. ββεαᾳ. Εα 8. 

599, Ξε4ιι. μεταπίπτων, πιώ- 
ἑαειι5. Υ. ΡΥ βοῦ. θιϊπο, Τμαο. Ρ. 

άφά,͵ (ἀφείμην.) ἀφίεσθαι εἴ 
μεϑίεσϑαι οὐπὶ δθηϊξ. 5. ΥΙΠΠ ΠΥ͂, 
ν. αϊοῖκ. δα Ευσῖρ. ΡΠοθη. ρΡ. 189. 
(485. ἐκείνου δ᾽ οὐχ ἑκὼν μεϑήσο- 
μαι.) 56 ηβ15: ποσὶ αοϊίθ ἃ ἐμα δὲπ- 
Ζεπέϊα εἰδοοδϑογίπι. Β. 

601. ἐπαῦυλ. μεγαλοφρονήσας 
διὼ τῶν σών λύγων. 8. 

603. 5ὲ ξω πιθοώπη ραοέμδ ΘΟΤΙΘΟΥ- 
αἰδὼ νεγὺϊς (ἢ. 6. ΔΠι1015) δὲ 7)ω- 
δέ15.) 51|6 ζγαμάθ δαπιοίοφιθ ὁοτιο6- 
Ρ 15.) ἔνογιβ αὐἀνογδμδ αἰ605..). τπδοιίέ 
ΘΟΤΙΣΘΙΙΣΙΘΤι5.) 7)ογ6,) μὲ τιοῖὲ ἰοτιρὸ 
ἐεπιρογε ἀτε αφίπιοορ5 δοθρέγώ τηθ 
Ζόγωπί. 6. ϑέμενος λόγους Ῥτο λέ- 
ξας, αἱ ἀρὰς ϑέμενος ρΥγο καταρα- 
σάμενος 8. ΡΙαῖ, 1. Ρ. 72. εἴο. 

603. 1ἴὰ ΒΥ. εἴ Ποργυ. οοαά, 50- 
Ἰοθοα ἴοις. νἱᾶ, Μαΐίιῃ. ρου. ρου. ὃ. 
529, ». -- 51Π|1}1} ΠηΘΊΤῸ τιβιιβ ΘΟΡΉ. 
ῬὨΠ 1184.: ὃς γε σὰν λιπὼν ἱε- 
ρὰν λιβάδ᾽ ἐχϑροῖς ἔβαν, πϊϑὶ 
αοα ΤΥΑρίοιΒ ϑυγραν 1 οἸ Υοοπδιιηι 

ΔΕΙΒΤΟΡΗΛΝΒΕΒ ||. 

ἀνάκειται. 
Ξε: να ΄ 9! 

οὐχὶ νυσταάζειν ἔτι 

μελλονικιᾷν, 

1. ἰγ, 

ῬΟΙΥΒΟμΘηχα ἰβέμτ., ΑΥβίορ 865 
διΐθπὶ 14 σθηϊ5 οἰ γσοπθούαπι δ6- 
ΒΙΡαΪΣ, ἀπο ἤηϊειγ δροπάθο να] 
ἀπαρδθβίο ἐσοχούνῳ. Ἰδπι γηΐητι8 
ὙΘΥΙΒΙΠ116 υἱαθίασ,, ὙΘΥΒΠΙ ΠπΠΟ 
σοηβίαυθ οχ ὦ ἀοομπαῖίβ, 4.105 
1πβουζιιβ 51} σπου] η} 115, οἰβὶ 6] 15- 
τι αὶ πιοίγὶβ τρικώλοις παια ΥαγῸ 
αἰπηΐαν Ροδίαθ βοθηϊοὶ ἴπ ΓΠΥΡ]5. 

607. 8. οΡβθύνδηάα δϑὲ εἰθρβϑῃ8 
ΠοΥτ πὶ γΘΥβιαι πὶ ΘΟΠΟΙΠ 1185, --- Β. 
Ἰάθιι τεταξ. ρύοὸ ταχϑησόμεϑα 
ἀϊοίασα ρΡαΐαραι, 46 410 τιϑὰ ρμ8ι- 
Ἰοροβιξαϊαχι, οαπὶ παροὺ βρη ποα- 
ἐἰοπθηὶ ζαΐγ Ρᾶ55. οἷ τηθα., οχ- 
ΡΟ ΡΙθύβου, δὰ Μοϑυύ. Ρ. 123, 
564. εἰ 299.; 564. δἰΐθια πο εϑβὲ 
ΔΡ ἢ. 1, ργορτία ᾿βέϊιβ ἔα ] 51-- 
δυϊἤοδίο [νϊα Μδι. ρου. συ. δ. 498.): 
σπιοδ αὐ δα οοτιδείέμμει Θγίπει δ) γιοῦ 5 

εα τπατιίαέα ογαπεέ, οἵ, ΡΥΟΧΙ πιατα 
Ἐρορὶβ ογαϊϊομεμ. --- ἐπὶ ---ὧν ἄ- 
κειταις. αὐ 16 οπιχιΐα ἄαθο 8ρ6- 
οἐατι. 

609. νυστάξζειν, τιμέαγϑ, ἀοτ- 
γπιξαγο. 

610. μελλ. ϑυ1άα5, τποπομπΐο Κι: 
μελλονικιᾷν, τὸ βραδύνειν καὶ 

Χ 
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Ἐ ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα δεῖ τι δρᾷν. πρῶτον δέ τὸ 
᾽ μ 2 2 ’ ᾿ 2 ᾿ 

εἰσελῦετ εἰς νεοττίαν τε τὴν ἑἕμην, 

καὶ τἀμὰ κάρφη καὶ τὰ παρόντα φρύγανα, 
καὶ τοὔνομ᾽ ἡμῖν φράσατον. 

ΠΕ. 

615 
ΕΠ. 

ΤΕ 

ΕΠ. 

Εὐελπίδης Θριῆϑεν. 

ἄμφω. 
ΠΕ. δεχόμεθα. 
ΕΠ. 

ΠΕ. 

ἘΠ. 

ΠΕ. 

690 φέρ᾽ 

ἀλλὰ ῥάδιον. 
ἐμοὶ μὲν ὄνομα Πεισϑέταιρος. 

- κ ,᾿ 

τῷ δὲ τί; 

ἀλλὰ χαίρετον 

δεῦρο τοίνυν εἴσιτον- 

ἴωμεν" εἰσηγοῦ σὺ λαβὼν ἡμᾶς. 
ἴσι. 

ἀτὰρ, τὸ δεῖνα, δεῦρ᾽ ἐπανάκρουσαι πάλιν. 
ἴδω, φράσον νῷν πῶς ἔγωγε χοὐτοσὶ 

Ι͂ 2 ς »" “ 2 “ 

ξυνέσομεϑ᾽ ὑμῖν πετομένοις οὐ πετομένω:; 

ΕΠ. 

ΠΕ}: 

καλῶς. 

ὅρα νυν, ὡς ἐν Αἰσώπου λόγοις 

ἐστὶν λεγόμενον δή τι, τὴν ἀλώπεχ,, ὡς 

ἀναβάλλεσϑαι. Νικίας γὰρ υἱὸς Νι- 
κηράτου, ὃς ἀνεβάλλε το ἀπελϑεῖν 
εἰς Σικελίαν. βραδὺς γὰρ ἣν “περὶ 
τὰς ἐξόδους οἷο. 8.: -- τινὲς δέ 
φασι διὰ τὸ προνοητικὸν καὶ μὴ 
προπετὲς τοιοῦτον αὐτὸν εἶναι. οἴ. 
δύβαιπι. αι] 886 δηποὶ. 10. 

Θ11. δῃμουγοῖ δέ τε 30 πιβὶὶ Πο- 
Υὰηλ 5ΟΥΙρΡΟΥΠΙ. Πᾶς ἀπο αα1π 
νεὶ δέ τοι ροπϑπάιιπι 511, ψ 6] οουὲθ 
δέ γε, υἱ 8ρ. ΕμτΊΡ. Ηβτο. Γαγ. 
1130. εὗρες δέ γ᾽ ἄλλους ἐν κακοῖ- 
σι μείζοσιν ; 3. ὍϊΟΣ 

619. Βεῖβκ. Π1πᾶ. ΠΡΥΪ: νεοττί- 
αν γε. Β.: νεοττία πίαμε Θϑβῖ, τἱὖ 
8Ρ. ΑΘ]απ. 86 Ἰ ΑΤΓ  Τ Υ10. 

615. τῷ, τούτῳ. νἱὰ. ΜΆΠΠ. δύ. 
δτ. ὃ. Φ86. ΠΙΪΓΘ Ὀἱπα., οοαα,., εὐ 
αἰἷξ. ββθουπέμῃς: τωδεδί; 

616. Θρεῆϑεν. 8:: Κρεώῶϑεν. 
Κοιὸς δῆμος τῆς ᾿Αντιοχίδος φυ- 
λῆς, ἀπὸ Κριοῦ τινος ὠνομασαέ- 
νος. -- γράφεται δὲ καὶ Θροιῆ- 
ϑεν, οἷον ἀπὸ δήμου τῆς Οἰνηΐ- 
δὸς φυλῆς. 

619. τὸ δεῖνα, ρετίϊ. Ἐκ Β. 5.: 
ἐπαν. ἐπανάκαμπτε. ἡ μεταφορὰ 
ἀπὸ τῶν τὰς ἡνίας ἀνακρουομένων, 
ῇ τὰς ναῦς. ἄλλως. ὑπόστρεψον, 

ἐπανάβηϑι. ἐπανάκρουσις δέ ἐστι 
κυρίως τὸ ἐπισχεῖν τὴν ἐπερχομέ- 
νην ναῦν καὶ μεϑορμίσαι εἰς τὸν 
ὅρμον, ἵνα μὴ προσελϑοῦσα ϑραυ- 
σϑῆ. - 

6920. φέρ᾽ ἔδω εβὲ ἀρ; νἱἀοῦο, 
φμίᾷ αϑα55γ) αἴοαδ9 αἱ ΝΡ. 94, εἱ 
8110]. οἵ, ΤΠοπι. Μαρ. Ρ- 890. Β. 

622. ὅτι σαφῶς ἀνετίϑεσαν 48: 
σώπῳ τοὺς λόγους, καὶ τοῦτον τὸν 
παρὰ τῷ ᾿ἀρχιλόχω λεγόμενον. καί- 
τοι πρεσβυτέρῳ ὄντι. 8. Ατολῖ]ο- 
οΠΐ ἔαθιαίαπι 46. Ααα1]6 οἱ γα]ρΡ6 
1Ππ5ίγανις Ποῖα τη αἶβ5. 46 Αὐ- 
ΟἈ1]. ἔε5.., ἴῃ. Μδέιῖαθ Μη5ο. Ρ1], 
4}: 19. 5640. Β. 

629. τὴν ἀλ. οἴο. ρυορσίβ αἰχῖβ- 
βεὲ τὴν ἀλ. φλαύρως (1. 6. τπᾶῖδ: 
ν. Ρουϊζοῃ. δὰ Ἀδὶ. Υ.. Η. 1, 28.» 
ἢ. 6. ομτπ ἀαπιτο 81.20.4} κοινωνῆ- 
σαι --ο. 5 μι} Π1πι6 1188. δεινὸν, τὸν 

ὦ... ὡπμυ νπσ, «Ὧὐ 
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φλαύρως ἐκοινώνησεν ἀετῷ ποτε. 
695 ΕΠ. μηδὲν φοβηϑῇς" ἔστι γάρ τι ῥίξιον, 

ὃ διατραγόντ᾽ ἔσεσϑον ἐπτερωμένω. 
ΠΕ. οὕτω μὲν εἰσίωμεν. ἄγε δὴ, Ξανϑία 

καὶ Μανόδωρε, λαμβάνετε τὰ στρώματα. 
ΧΟ. οὗτος, σὲ καλῶ, σὲ καλῶ ! 
ἘΠ. τί καλεῖς; 

ΧΟ. τούτους μὲν ἄγων 
μετὰ σαυτοῦ 

8. ΑΓ βίορῃ. 

680 ἀρίστισον εὖ" τὴν δ᾽ ἡδυμελῆ ξύμφωνον ἀηδόνα 
“Μούσης 

κατάλειφ᾽ ἡμῖν δεῦρ᾽ ἐχβιβάσας, ἵνα παίσωμεν μετ᾽ 
ἐκείνης. 

ΠΕ. ὦ, τοῦτο μέντοι νὴ 41 αὐτοῖσιν πιϑοῦ, νι {Γ᾿ 
ἐχβίβασον ἐκ τοῦ βουτόμου τοὐρνίϑιον" 

κήρυκα --- εἰ μὴ νοστήσει. ν. Οτο- 
δοΥ. ΟοΥ. 46 α14]. Αἴξ. ὃ. 68. Β. 
ὭΘ6Ο ἴβπιθ ὨΟ]Ϊπὶ 5ΟΥΙΡῚ 5188 αι- 
5ΌΠΟΙΙΟΙ 6 “λεγόμενον δή τι τὴν ἀλ., 
Ἡ. 6. κατὰ τὴν ἀλ. (ν. ψίροχ, 9, μ᾽ 
9.). γε] δὴ ̓ πὶ τὴν ἀλ. 

627. --- οὕτω ἀντὶ τοῦ ἐπὶ ταύ- 
ταις ταῖς συνθήκαις. 5. Ξανϑ. 
καὶ αν. οἴ. ἀπηοῖ, 86 410 Μα- 
ποθογαπι πππο ΒΘ. δαπάθπὶ 6556 
Ῥαϊθξ, 4ὰὶ Μᾶπεβ υοσδίιν 1ηἔΘΥΤι5 
1994, οἱ 1239. οἵ, δῃηποῖ, δὰ 498. 

630. ἴτϊὰ οοὐἀά. Ὀάννεβ5. ΜΊβο, οὐ. 
Ρ- 162., Ξυβγαραπιε ΒΥ... ͵ούσῃς 
4ιοα ἃ πεβοῖο ἡτιοὸ ροδία [οπῖοο 
ῬΘε 556 ραΐδηξ Οομπΐοιιπι. 51 συϊα 
τηϊιταη αι οβϑῦ. πηα]1πὶ ἤῆῇούσῃ; 
ααειηβαμππηοάπηι ἐ 5: βουρίαμῃ οἷ ς 
ῬΟΥΠΙαΐαΥΙ ἸηΐοΥ 56 σοι 8560186- 
ἔεγ5 Μεῖεῖ, οὐ. Ρ. 112. σθαι, Γμι- 
βοϊηΐα Ζ04.: Μοῦσα λοχμαία, -- 
μεϑ᾽ ἧς ἕγὼ - δι᾽ ἐμῆς γένυος 
ξουϑῆς μελέων Πανὶ νόμους ἱεροὺς 
ἀναφαίνω εἴα. σύμφωνος Πῆούσης 
116 αἰσίιπι νἱάθυΐ ροΐθεὲ αὐ Π]|πά 
ϑΟΡΒβοο]}5 θεα. Β, 405. βοῆς δὲ τῆς 
σῆς ποῖος οὐκ ἔσται λιμὴν. Ποῖος 
Κιϑαιρὼν οὐχὶ σύμφωνος ἘΞ ῊΠΕ 
ἔγα 648. ξύννομε τῶν ἐμῶν ὕμνων: 
Ἐυγῖρ. Ηε]. 1992. ώ πταναὶ δο- 
λιχαύχενες, ξύννομοι νεφέων δρό- 
μου, τὶ εἰμι} 1α Μαΐῃ, Ἰδιάανῖξ, 

1ξεπὶ ϑορμΟο]15 μΠαθο: Απῆρ. 491, 
οὐδ᾽ ἡ ξύνοικος τῶν κάτω ϑεῶν 
Δίκη εὐ ῬὨλοοΣ, 187. προὐφάνη 
κτύπος Φωτὸς σύντροφος ὡς τει- 
φομένοιο: 564. πὴδρῖ5 ἑαπηθῃ Ρ]δοθῖ 
ξύμφωνον Δηούσῃ, ν6] ροΐϊις μού- 
σῃ- δατιεϊιμδ τα ὶβ, πξ ΡΟ θη Ϊ55. 799. 
μέλπει μοῦσαν εἴς. 

631. παίσωμεν. χορεύσωμεν. 
8. Ξἰρηϊῆοαῦῖ 1ᾳὰ αᾳυϊάεηῖ νοὸχ παΐί- 
ξειν, 564. ποη 14 βοϊῃμπι, τι| 4186 
Ἰαῖπο νϑύρο ἡμάσγθ τεβροπάθαῖ, 

683. βουτόμου. «φυτάριον πα- 
ραπλήσιον καλάμῳ, ὃ ἐσϑίουσιν οὗ 
βοες. ἄλλως. φυτάριον παραποτά- 
μιον, ὃ τοῖς βουσὶ παρασκευόζου- 
σε. (βούτομος 5ει1 βούτομον μΡαϊπ- 
βυσ5 ἔν Ρ]δηΐα. ν, ΤΠθοοΥ. 18,85. 
Ἰρίψιιθ ΠΑΓ]65. δὲ Ἰπέθυρρ. Ἠεβγοῖ. 
Β, 1άθιν ραξαίαν βούτομον 80 ὁρατ- 
ρσαπίωπι [σπαργάνιον) [μ}Ὼ:.; 15615- 
βποῦρθν γιδαπ ἢ δαμ. ΜΝ Ἰοϊαπα. α1- 
ΧΙ Πιοεη 5, γοββ. β᾽μπιεπγοίζ.) 
τοῦτο δὲ λέγεται, ὡς τῆς Πρόκνης 
ἐγκρυπτομένης τῇ ὕλῃ. αὐτοῦ δὲ 
αὐτόϑι, ἔν τῷ ϑεάτρῳ. 8. Θᾶτι Β 
ῬΤΟΡ τα εἰσ ηἰδοαϊξοποτια 6556 αἷΐ 
τοῦ αὐτοῦ, 40ἃ ἀθ τὸ Ἰδιιᾶαιὶ 4101. 
δα Ευτίρ. ΗΙΡΡ. 125.; 564 πῦπο 
4αΐάθπι 1ἃ ΡΟΩΙ πιομδὲ Ῥτο αὐτό-- 
σε, ἤμο, υἱ β8θρ6 ραχίϊοιϊαθ ἐπὶ 
σέμοῥωξ᾽ ἀϊοὶ ἐοϊΐαθ. ἸΒΌΣΡΘΠΓΟΙΣ 

ΧΩ 

᾿ 4 Γῇ 

δίδω“ ὧἱ.΄.: 
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ἐχβίβασον αὐτοῦ πρὸς ϑεῶν αὐτὴν, ἵνα 
695 καὶ νῶ ϑεασώμεσϑα τὴν ἀηδόνα... 

ἀλλ, εἰ δοκεῖ σφῷν, ταῦτα χρὴ δοᾷᾶν. ἡ Πρόκνη, 
ἔχβαινε καὶ σαυτὴν ἐπιδείκνυ τοῖς ξένοις. 
ὦ Ζεῦ πολυτίμηϑ᾽, ὡς καλὸν τοὐρνίϑιον, 
ὡς δ᾽ ἁπαλὸν, ὡς δὲ λευκόν 1 

ἴωμεν. 
ΠΕ. 
ΧΟ. ὦ φίλη, ὦ 

ἐπὶ κινήσεως, υἱὖ] ΟΥΔηΙπαἰϊοὶ 1ο- 
φαπηΐαγ. 

637. ἐπιδείκνυ. οἵ, ἀηποῦ, δα 
1229. 

638. ἑταιρίδιον (πς, ὃ: δοίου μα- 
Ρῖτα τη ΥΘ σ1Ο15) πρύσεισι, τὰ ἄλλα 
μὲν κεχαλλωπισμένον, τὴν δὲ κε- 
φαλὴν ὄρνιϑος ἔχον ὡς ἀηδόνος. 8. 

689. ὡς δ᾽ ἁπαλόν. ἅμα λέ- 
γων ψηλαφᾷ αὐτήν. δεαμηρφί- 
ξοιμ᾽ ἂν, συνουσιάσαιμι. 5. 

641. χρυσόν. ἅμα μὲν τὸ ποι- 
κιλόδειρον τοῦ ὀρνέου, (αι ἰμβοϊ πα 
ΠΟῚ Θϑὲ ποιχιλόδειρος.), καὶ πρὸς 
τὸν πολὺν κόσμον τῆς ἑταίρας. 5. 
Τηλ ΕΥ̓ ἨοΠΊΕΥλη Π δε ΕΣ ΩΣ 
καὶ χρυσὸν ἔχων πολεμύνδ᾽ ἴεν, 
ἠῇῦτε κούρη. ν. ὙΥγεῖθηΡ. ΕρΡ. οὐἱῦ. 
ΡῬ. 28. 5641... 5ῖνθ δὰ {π]1|8}1 οὐδῖ. 
Ῥ. 348. 5641. 64. ϑομέξευ, δᾶ. 
Ῥούβοη. δα Επγὶρ. Ηεο. 158., {α] 
ἀοσοῖ. ΠΊΟΥΘ ΠῚ ἔιιῖδ5 6 8Ρ. γειί. ΥἹΓ- 
δἰμίμθυῖς Ρ] ΓΙ ΠῚ ΔΕΙΥῚ σϑβῖασθ, Β. 

649. φιλ. δοκῶ, υἱάφέιι οδοιι- 
ἤαπάα πιίλὲ 6556. Β. 

648. δύ 7Χ0 48, τοσέγιεπι» παῖ 939, 
οἷο. 85.: ῥύγχος ὁ β. ἔχει. εἰς 
ὀξὺ λήγει ἡ κεφαλὴ εἷς ὀβέλισκος. 
-- ὁβελ., ἐξ ὀβελίσκοιν, εχ γϑχιι- 

5Ξ "Ἐν 
ἀρά γ᾽ οἷσϑ᾽, ὅτι 

ἐγὼ διαμηρίξοιμ ἂν αὐτὴν ἡδέως; 
ὅσον δ᾽ ἔχει τὸν χρυσὸν, ὥσπερ παρϑένος ! 

ἐγὼ μὲν αὐτὴν καὶ φιλῆσαί μοι. δοχῶ. 
- ἀλλ, ὦ κακόδαιμον, ῥύγχος ὀβελίσκοιν ἔχει. 

2 2 σ᾽ 3 ᾿ 

ἄλλ, ὥσπερ ὠὸν, νὴ 4ί᾽ ἀπολέψαντα χρὴ 
πεῖς Ὁ, ΩΝ - - . , 55,2 [νι » 

απὸ τῆς κεφαλῆς τὸ λέμμα χκαϑ' οὕτω φιλεῖν. 

ἡγοῦ δὴ σὺ νῷν ἀγαθῇ τύχῃ. 
ξουϑὴ, ὦ φιλτάτη ὀρνέων δ5.5 δ΄. εἰ 5]. 

χομμ.- 

Ρὲ5 οομηβίδηβ. Υ. Με. οὺύ. ουύ. ὃ. 
ΠΥ Σ 

644. δ. ἀπολ. λέπειν εἴ νεῖρᾷ 
1πᾶ6 ἀποία ΡΥΟΡΥΘ ναϊθπὶ ἀδίγα- 
Πουθ οουΐίσθηι. (ἀθοου ]  4Υ6). ν. 
Οάβϑιρ. 84 Αἴμθη. ρΡ. 993. λέμμα 
εβδὲ οουΐθχ, ἀδῖπαᾶθ οπῖπα 1α, 480 
415 τορίει. ν. ῬΠΟΙΙ 16χ, Ρ. 156. 
εὐ ΡΙιθῦβ. 8) Μοοσ. ρ. 948. ἢ. 1. ἀ8 
Ῥδύβοῃᾶ αΙοΙΐαΓ, Β. 8. ἀπολ. ἀντὲ 
τοῦ ἀφελύντα τὸ προσωπεῖον. -- 
8]. ὙΙοΐογ.: τὸ λέμμα, φλοιὸς, 
λέπισμα. 

645. κα ϑ᾽. ΔΠΠΕπππὶ εϑέ καί. 4παγ8 
βου θθπαίχηι ΔΥΡΙ ΤΟΥ τὸ λέμμα γ᾽ 
εἶθ᾽ οὕτω φ., ΥΕ6] ἀπολέψαι τε 

Ἔ Ργονοοδὴ (Ποσιι5 Γλιβο Π18}, 
πὶ βθοῦπι ᾿πααΐ, --- γε, εαα, φίλ: 
τατον. ϊμα.: 

ὦ φίλη. ὥ ξουϑὴ; 
φίλτατον ὀρνέων. 

βδ]ξθτα πᾶθο ἴπ τπππὰπὶ νουϑιπ, ἀ0- 
ΟΠ πλϊδοιιπι., ΘΟΠ) ΠχΙββϑέ, 566 181] 
ταπϑτιπὶ Θϑὲ : Π8ΠῚ 51 Π}1}} ἔυῊ ΧΕ} 0) 
ϑορῃ. ΑὨΤΙΡ. 156. τὰν ᾿ἀχέροντος 
ἀκτὰν, οὔϑ᾽ ὑμεναίων. ---Ἐ ὦ ξου- 
ϑή. ΒΕ.: ο ἤἥανα, ΜΜ|ιεΙαπα.: ἀμ 
δίοτιαρ, Νοϑββ. : ὁ γταδοῖδ ἀμ. γένυς 

ξουϑὴ ἰσϊυῖταγ ᾿ϑοϊηΐαθ 216. οἱ ἴπ- 

τ ΝΣ νὰ] 
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πάντων, ξύννομδ τῶν ἐμῶν ὕμνων, ξύντροφ᾽ ἀηδοῖ, 

ἦλθες, ἦλθες, ὥφϑης, 
ἡδὺν φϑόγγον ἐμοὶ φέρουσ᾽; ἀλλ᾽, 

ῬΙῚ. 

1}. 
ὦ καλλιβόαν 

ὅ8.,. 5.5}: χρέχουσ᾽ 
2." , 53 » ΔῈ «ὁ » 3 , , 

αὐλὸν φϑεγμασιν ἠρινοῖς, ἄρχου τῶν ἀναπαίστων ! 

ῬΙῚ. 
"Ἄγε δὴ φύσιν ἄνδρες ἀμαυρόβιοι, φύλλων γενεᾷ 

προσόμοιοι, ἃ. ἈΓΙΒΙΟΡΗ. 

ὀλιγοδρανέες, πλάσματα πηλοῦ, σκιοειδέα φῦλ᾽ ἀμε- 

ἐπτῆνες ἐφημέριοι, ταλαοὶ, βροτοὶ, ἀνέρες εἰκελό- 

ἘρΥΐι5 711. 4110: ξουϑαὶ αἰϊουπεμΥ 
8065, Ἰοοιιδἔαθ, δ] οϑ ἀ1η685 ; δἰϊαμ 1πι- 
Ῥὰπὶ ξουϑὸν Θρρε]]αΐ Ορρίδῃτιβ Ογ- 
πορ. 8... Ὁ χποπῖῖ ΒΙοτη 614, δα Α6- 
ΒΟἢ νυ]. ἂς. 1111.. ποὴ 1116 ἀπ ]ΐδη8, 
«απ σΟΙοΥ ΠπΠοο νοσαθιῖο 5] σηῆσε- 
ΤΌΥ ΔΡ. ΡΥΟ αἰ Ἰϑβί πη 05 διιοΐογθβ. οἵ. 

ϑομηοίάθγιπι οἵ Ἰεχὶ σορΥΘΡ Π05. 

648. ξύννομε-- ὕμνων, 50- 
εἰα πιεογίέπε ἤγταποχίέι. οἵ, δποῦ. 
δα 680. 

651. αὐλόν. ὡς αὐλὸς γάρ ἐστι 
φϑεγγομένη. ἢ ἐξῆλϑεν ἔχουσα αὖ- 
λόν. [πος Ἰηθρίιππι, γθοῖα ΡΒ. : Απᾶ- 
Ῥϑθβίϊοθ σαυπηΐηα δα ἐἰρΡαθ πιοάοβ 
σαποΡαπίαγ. πίπο ἄρχεσθαι (ρταεῖ- 
70) δμηδραθβίοβ, τι Ογαϊπιιθ 80. 
Ἠβρμδοβί. ἀθ Μείγ. Ρ. 42. (ρ. 72. 
οα, Θαϊδίοτα.) ἔγειρε, Μοῦσα, Κρη- 
τικὸν μέλος. (ἄλλως.) κρέκουσα 
νῦν ἀντὶ τοῦ λαλοῦσα" κυρίως δὲ 
τὸ τὴν κιϑάραν κρούειν. (ἄλλως.) 
πολλάκις γὰρ πρὸς αὐλὸν λέγουσι 
τὰς παραβάσεις. ,ἠρφινοῖς εἶπε, 
παρύσον τῷ ἔαρι ἐν τῇ ᾿ἀττι"ῇ φαί- 
νονται ἀηδόνες. (νἴαθ Αὐἱρίοσο!ς 
Ἰπίουρρ. δὰ Η, Α, 9, 49.) -- 

652. ἀμαῦυρ. ἀσϑενεῖς, ἤγουν 
ἀμαυρὸν βίον ἔχοντες καὶ ἀσϑενῆ. 
ἀμαυρὸν, σκοτεινὸν εἴο. δὶ. ὙἹοΐοΥ. 
φύλλων γ. προ, μετάβασις ἀπὸ 
τῶν ἔσω πρὸς τὸ ϑέατρον. ὡς ϑεοὶ 
δὲ ἐσόμενοι προευτελίζουσι τοὺς 
ἀνθρώπους. παρὰ τὸ Ὁμηρικὸν 

παράβ. 

νηνὰ, 

ψνειροι: 

(11..6.,. 146.}᾽ οὔη περ φύλλων 
γενεὴ, τοιήδε καὶ ἀνδρῶν. 
5. σΟΠΊρϑΥδηΣ 51Π|1114 46 1π}}066}}}1- 
ἴαϊθ βθΠΘΥ5 ΠΙΙΠΊΘΗ1, 4186 ἸΘρπη- 
ἔπ 8ρΡ. Αββομυαπι Ῥγοῖη. 549., 
ΟΡ. Α]40. 126.,, ΕΠΥΡ. ΜΘΊΘαρτο, 
Ἐρν ΘΣ 

658. ὅλ ιγ. ἰογαπι ρτοάποῖξ σοι- 
ἴγα ἸοΥθπὶ ἴα Δ Π1}15 δὲ ἐγοσ δεῖς 
οΡβουνδίιπη)., [Ἰσθη 85. Ομ Π65 Θρϊ οὶ 
ΟΔΥΠΊΙηἶ5 δαπλϊἐτιηῦ σΟΠπιῖοὶ δηδ8- 
Ρϑοϑβεῖ, -οῦ Βτ. «οἴ 5658. 85.1.01 ἐ7. 
βιιηΐ ἄς δυνάμενοι. Υ. Ἱπῖογρρ. 
Ηδογοῖ., Ῥμοῖ. Ιεχ. Ρ. 939. εὲ Ζο- 
ΠΔΥ. 2, Ρ. 1445. νεγΥριιπι ὀλιγοδρα- 
νεῖν εἰ Ηοιουίσαπ. (1], ο΄, 916.) 
δραίνειν Ἰάθπι εδῇ απο ἐσχύειν : 
ν. Ὑ1|οῖβ. δὰ Αρο]]. ϑορῃ. ΙἸοχ. 
Ηοπι. Ρ. 495, 64. ΤΟ]]. --- ἄμε- 
νηνὰ, ἀσϑενῆ, αΐ ἀμενηνὰ κάρη- 
νὰ Ἦοπι. Οαγ95, κ΄, 591. 

654. ἀπτῆνες σοπιῖοθ ἀϊοξαχη θϑὲ 
δἴψαθ δοοοπιπιοάαΐθ δα μβαηο ἔα- 
Ριυιΐϊαπι). οἵ. Ειγηι. Μ. ν.Ἅ ἀπτὴν εἴ 
ΖοπαΥ. 1, 945. ἀρ. Ηοπι, ἢ. ζ΄, 899. 
ΡΠ, «αὐθὰς ποη άπ δὴν 4186. 
ἀπτῆνες ἀϊσυνῖαν, Π.. 

654. ταλαοί. τληπαϑεῖς. --- 5. 
εἶκελ. Ἀθβοβυ!αβ, τποπθηΐθ ΒΘ.) 
ας Ποπιϊΐρα5 Ρέοη. 456. οἱ πρώτα 
μὲν βλέποντες ἔβλεπον μάτην, Κλύ- 
οντες οὐκ ἤκουον; ἀλλ᾽ ὀνειράτων 
᾿Δλίγκιοι μορφαῖσι τὸν μακρὸν χρό- 
νον Ἔφυρον εἰκῆ πᾶντα. 
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πρόσχετε τὸν νοῦν τοῖς ἀθανάτοις ἡμῖν, τοῖς αἰὲν 
ἐοῦσι, 

τοῖς αἰϑερίοις, τοῖσιν ἀγήρως, τοῖς ἄφϑιτα μηδομέ- 
νοισιν, 

ο΄ 3 τ, ΄ , 7 ς »" 2 -" κ - 

ἵν ἀκούσαντες παντὰ παρ ἡμῶν ὀρϑῶς περὶ τῶν 

μετεώρων, 
ὑσιν οἰωνῶν γένεσίν τε ϑεῶν, ποταμῶν τ΄, Ἐρέ- ἢ 3 

βους τε, Χαάους τε, 

εἰδότες ὀρθῶς, Προδίκῳ παρ᾽ ἐμοῦ χλάειν εἴπητε 

660 Χάος ἦν καὶ Νὺξ, 
τολοιπόν. 

Ἔρεβός τε μέλαν, πρῶτον, καὶ 
Τάρταρος εὐρύς" 

γῆ δ᾽, οὐδ᾽ ἀὴρ, οὐδ᾽ οὐρανὸς ἦν. Ἐρέβους δ᾽ ἐν 

655. ττΊρ τς αυῖριιβ ορ᾿Ππθΐβ, σιδθ 
Ηοπιθειιβ βᾶθρθ αἰϊ5: πὸ ἀϑάνατος 
οἱ ἀγήρως Ηοπι. Οα. 5, 918. εἰ 
ΔΙΤΡῚ Ἰπαηριη αγ.. Υ. Ῥίδσβ. δα ΜοοΥ. 
Ρ. 4. Β 

658. οὐωνῶν ϑεῶν., 
ἀδογιπι, Ἦ. 6. αἸν] ΠΟΥ ΠῚ. 

659. Προδίκῳ. τἱαεῖ ροξδίἕδϑβ, 
4αὶ 46. σϑύππι ΟΥ̓] ΠΡ 115. σΘοῖηθ- 
γαπὶ (αἰ Ηφβ]οαι5). οἱ ΡΠΠ]ΠΟΞΟΡΟ5 
(αὐ Τομῖοος, Επηρβάοο!θπι), 41 (6 
ἀβουαπὶ ΥΘΥΤ 16. ΟΥ̓ ΉΠπὶ οτα 
Τρηιοσθ ττἶτα βἰαξιιθγαπξ; θἰϊδηι 
Βορῃϊβίαβ, 1 ΘΥ 4π|ὸ5 ἔπὶξ Ρτοα!- 
οὐβ θὰ [απο Ἰδᾶαὶ ΟΠΟΥΙ5 
ΝαρΡῖαπι ΝᾺΒΡ. 860. σοφίας καὶ γνώ- 
μης οὕνεκα]. Παπο τηϊβϑιιπὶ ΠΘΥΪ 
ναῦ, ---- τ χαΐέρειν εἰπεῖν ΔἸ1ιι 6 πὶ 
ἀϊοπηΐαῦ, σαὶ ΡΟΠΟ δ διηῖοο 8η1- 
ΠῸ 80 60 ἄαϊξοραπηΐ, 516 κλαίειν 
εἰπεῖν οϑῇ πᾶ]6 δηἸΠπΊδοΥη. ν. 
ῬΙαΐ, 62., Αςἢ. 1064. Β. 46 Ρτο- 
ἄϊοο ν. Ημαθ θυυρσίαμι οἱ ᾿πέθυρρ. 
ΟΠΟΡ ΠΟ 5 ΝΘ ΠΊΟΥΡ. ΘοοΥ. 9, 1, 
91. αἰΐοβαιιθ. ϑεοχίιιβ ἘΠΊρΡΙγ. δἄν. 
Μαΐῖποπι. Ρ.811.: Πρόδικος ὁ Κεῖος" 
Ἥλιον, φησὶ, καὶ σελήνην, 
καὶ ποταμοὺς, καὶ πρήνα ς, 
καὶ καϑ'᾽ ὅλου πάντα τὰ 
ὠφελοῦντα τὸν βίον͵ ἡμῶν 
οἱ παλαιοὲ ϑεοὺς ἐνόμισαν 

αἰίέωχσι 

ἀπείροσι κόλποις 
[, ’ ς , ἼΞΑΆ ΟΞ Ν 

τίκτει πρώτιστον ὑπηνέμιον Νυυξ ἡ μελανόπτερος 
. Κι 

ὥον, 

δεὰ τὴν ἀπ᾿ αὐτῶν ὠφέλειαν, 
καϑάπερ Αἰγύπτιοιτὸν Νεῖ- 
λον" καὶ διὰ τοῦτο τὸν μὲν 
ἄρτον “ήμητραν νομισϑῆς 
ναι, τὸν δὲ οἶνον “ιόνυσον, 
τὸ δὲ ὕδωρ Ποσειδῶνα, τὸ 
δὲ πῦρ Ἥφαιστον, καὶ ἤδη 
τῶν εὐχρηστούντων ἕκα- 
στον. 4ὰᾶπὶ Υϑ[ΟΠΘ ἸΥΥΙΘη5 
ας. 46 Ν. Ὁ. 1, 42.: ῥγοαϊοιξ 
Οεμ5. Ἰηαιηδ, φμὶ θα, Φμαθ Ρτοά- 
δδϑοτιξ ἐοπιεϊτιισι νίέαθ., ἀδοχγπε {π 
χιάπιοτο μαῤίέα 6556 αἰχίξγ φιαπε 
ἐαπάεπι χοίϊρίοτιοπε σϑίϊψιῖε ἢ 

661. γῆ δ᾽. ᾿πέε Πσοηᾶα πορϑίϊο. 
οἵ, γ65ρ. 1880. --- πιομιῖῖξ Β.. ΑΥἹ- 
βίορπαιθπι ἢ. 1. Ῥουπιίβοεσα ροῦ- 
Ταυππὶ δὲ ΡἈΠΟΘΟΡμοσπὶ ναυῖα ἀ6-- 
ογϑῖα 0οὶ οϑιιβᾶ. 

662. ὕπην ἐμιεα καλεῖται τὰ δίχα 
συνουσίας καὶ μίξεως. --- 8. πρω- 
τόγονον ὠὸν εξὶ ΟΥΡΒΐσαπι. ν. ΒΙμΐ, 
ϑυπροβ. οι. 2. 8., δ᾽Ιοα. 51ς. Ἵ, 
27. Ἰρῖψαο ἍΝ εβϑεϊ. ἐὲ Β6}1]. θρ. δὰ 
ΜΠ], Ρ. 454. 5. Τήρ5. ρα, αὐ μΒοα 
γἱάογοὶ Νοβίεσ, ὑπηνέμιον, ἔγγί- 
ἐμεσπ, [εἶσι 7} ΤΈΣΣ Ὑν16]4πα.} αἰχῖξ, 
νυν. ΡΙπ. Η. Ν. 10, 58... ὕασεο 86 
ΒΘ τιυὶ. 2. Ρ. 62.. ΑἸΒδσξ. δὰ Ηδ- 
500}. ὦ. Ρ. 1465. οαᾶοπι ονγα ἀϊ- 
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ἐξ οὗ περιτελλομέναις ὥραις ἔβλαστεν Ἔρως ὁ πο- 
δεινὸς, 

στίλβων νῶτον πτερύγοιν χρυσαῖν, εἰχῶς ἀνεμώκεσι 

665 

δίναις. 
: Α ; ’ ᾿ , Α ἤῳ 

οὗτος δὲ Χάει πτερύεντι μιγεὶς νυχίῳ, κατὰ Ταάρ- 
ταρον εὐρὺν, 

ἐνεόττευσεν γένος ἡμέτερον καὶ πρῶτον ἀνήγαγεν 

ἐς φῶς" 
’ ᾽ 7 3 ᾿ 2 , ᾿ "» 

πρότερον δ᾽ οὐκ ἣν γένος ἀθανάτων, πρὶν ᾿ἔρως 
ξυνέμιξεν ἅπαντα᾽ 

ξυμμιγνυμένων δ᾽ ἑτέρων ἑτέροις γένετ᾽ οὐρανὸς, 
ὠκεανός τε, 

καὶ γῆ, πάντων τε ϑεῶν μακάρων γένος ἄφϑιτον. 

670 

ὧδε μὲν ἐσμὲν 
πολὺ πρεσβύτατοι πάντων μακώρων. ἡμεῖς δ᾽ ὡς 

ἐσμὲν Ἔρωτος, 
πολλοῖς δῆλον. πετόμεσϑά τε γὰρ, καὶ τοῖσιν ἐρῶσι 

οὐπίασ ἀνεμιαῖα. ν. δι. ν. ἄνε- 
μος Ἰρίχυθς Κὶ Β. 

668. περιτέλλεσϑαι (ἢ. 6. περιέρ- 
χεσϑαι. πληροῦσϑαι) Ξ86}06 8Ρ. Ηοπι. 
αθ δῃηῖβ. ὥραι 5πὶ ἰοπηροβίϑίθβ 
ΔΠῺ1, τι (676.}) ΟΥ̓ΡΗ. Βγπηη. 55, 5. 
Ῥ]αΐ. ϑυπιρ. 13.: τῶν ὡὠρῶν τοῦ 
ἐνιαυτοῦ σύστασις. ᾧπαε 46 ΑἸΟΥΘ 
ΟἸΊΗἶ ΠῚ ΥΘΥΩΙ διχοΐουθ αἸοιη  Υ͂, 
Ηεοβίοάθα βυηΐ: ν, Ρ]δι. ϑυηρ. 6. 
ῬΥΪΠι ΟΠΊΗΪΠΔ ΟΥ̓θαΐ πὶ 6556 
ΑΠΊΟΥΘΠΊ, Ρδυπηθηϊαθς αἰχ!έ: ν, 
ϑοχί. Ἐπιρὶγ. δᾶν, Ῥῆγξ. Ρ. 550. 
1θΊψαα ΒΑΡυῖο, Β. 

664. εἰκὼς ἀν. δίναις. ταῖς 
τοῦ ἀνέμου ὠκείαις συστροφαῖς 
ἐοικὼς, οἷον ταχυς. --- 8. -- εἰ- 
κῶς Αὐἰτοῖβ Ιάθηι «απο ἐοικώς. ν. 
ΜοοΥ. Ρ. 148. δέν αι Ῥγορυῖα βιιηΐ 
νογέϊοος ἀφμάγπι ( ΟΔ]]1πι. 1π 6]. 
149.), πἴπο, φαϑθουηααθ ἴῃ ΟΥ̓ΡΘΙΙ 
ΘΡΌΠΓαΥ (1ηΐουρρ. Ὑποπιδα Νῖδρ. 
Ῥ- 341.). ἢ. 1. ξωγϑίτιος. Ον]ά. Απι. 
9,9, 49. ἀ6 Απιοῦθ: ζω [ον 65 
γπμοφθ ἐμὶ8 ψϑηϊοβΊοΥ αἰΐ5. Β. 
γοββ.: 16γ ἂπι Πίοίστι ταῖς σξινοὲ 
Οοἰαἠεείρσοτι σ᾽ πε, νοσὶ Ναΐωγ τσὶ 
ἰδ τνίχὑοίπας 7; πιάοῦταμε. 

σύνεσμεν᾽ 

665, 6. κατὰ Τάρταρον εὕ- 
οὖν αἀαϊταγ, πὲ Ηοβίοαϊ σοπιπηθα- 
ἴα υἱἀθαηΐασ. νεοττεύειεν 61185 
χιίάμτι ασογο (Ατϊϑιοι. Η, ἃ, 7, 1.). 
Ἡ. 1. οβϑὲ ργχγοογρᾶσε (λεοβεπὴ. Β. 
πτερόεντι, νοϊυΐ 8.1, 40 816Πὲὶ 
ΟπρΙάϊηδιι {πὰ νἹἀοὺὶ ναὶ ΟΠο- 
Υ15. 

667. ἰπ Πὶς5 ξογίαβϑῖβ δα Απδᾶχα- 
ϑογτεα γὑϑϑριοϊζισ. ΑΠΑΧΘΘΟΥΔ5 ΘΗ" 
οἶα Οἷἷπὶ ρουπιχῖα 6556 ἄθοσθ- 
νἱῖ; ἴὰπὶ Μίθηΐθηι δοοθββῖ556 δὲ ἀϊ5- 
ΟΥ̓ΘΥΙ5586 ΟΠ οὐ ΟΥ̓ἀΪΠ8556. ν. 
ψαὶοκ. ἀϊαίγ. 1ῃ ἔτ. Ἐπυῖρ. Ρ. 40. 
δἴψαρ ἔπτη βουϊρίουαϑ μἰβίουίδο Ρῃ1- 
Ἰοϑορῃΐαθ τιπΐνϑύβαθ, {ππὶ αὶ 46 
ΑΠΘΧΑΘΟΥ͂Δ 5] σι] 6 11 ΘΧΡΟΒΙΙΘΥΊΙΈ, 
νοῦ Εν Α, Οατιιβ. θαηάεμ ἀπδχϑ- 
δούβδηιτίάοτε Νοβίευ νἀ θίαν ΤΉ 65ΠῚ:, . 
14, Ξςε4ᾳ. Β. 

669. ὧδε, εἴα, «αῖα Νοχ ρῥυί- 
ταστι 14 οντπι, ἸΥΥΙΓ.ΠῚ 50 1]1σοΐ, 
Ῥδρουύῖδ, πἴ αἰχῖξ; ἀνίατα διυιΐοπι 
Ῥτορυΐα βαηΐ ονᾶ. 

670. Ἔρωτος. λείπει υἱοί. 5. 

671. καὶ τοῖσιν ἐρῶσι σύν- 
ἐσμεν, Σύμμαχος. διὰ τὸ τους 
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πολλοὺς δὲ καλοὺς ἀπομωμοκότας παῖδας πρὸς τέρ- 
μασιν ὥρας 

διὰ τὴν ἰσχὺν τὴν ἡμετέραν διεμήρισαν ἄνδρες ἐ ἐρα- 
σταὶ, 

ὁ μὲν. ὄρτυγα δους,, ὁ δὲ πορφυρίων᾽, ὁ δὲ χῆν᾽, ὁ 

676 

πρῶτα μὲν ὥρας φαίνομεν ἡμεῖς ἦρος, 

δὲ Περσικὸν ὄρνιν. 

πάντα δὲ ϑνητοῖς ἐστιν ἀφ᾽ ἡμῶν τῶν ὁρνίϑων τὰ 
μέγιστα. 

χειμῶνος, 

ὀπώρας" 

σπείρειν μὲν, ὅταν γέρανος κρώζουσ᾽ ἐς τὴν Διβύην 

μεταχῶθῇ», 
καὶ πηδάλιον τότε ναυχλήρῳ φράξῃ κρεμάσαντι 

ἐραστὰς ὄρνιϑας εὐγενεῖς χαρίξζε- 
σϑαι τοῖς ἐρωμένοις. --- 

6γῷ. ἀπομ.: “ἀαὶ δ) ταν ουδηΐ 
ΔιπΟΥθη.. πρὸς τέρμασιν ὥρας, 
7μδέα αϑέαξθ. τη818 Ἰπίοθυρρ.: ἀθ}]ο- 
ΤΕΣΟΕΤΙ ΓΘ 7απι Ρτίπια αοέαέδ9 ἴδη-- 

«πιᾶπιὶ 51 πη Υ ΟΘβοθ 15 ἔ]οΥς 6514 6- 
ΥἹο 45 ἐησουθίμῦ, δια ΡΙΙΘΥΪ 86- 
ἴαῖθ δάμ]ῖα Ε]αεπιοαὶ σΔΡΘΥ τα 
ΤΠ ΠΠ50 115, 5ούνιιβ ΡΙ δυτίητι5 (δρί. 
928.: φψμαδὲ ραΐϊΓίοϊδ ρῥμθγὶς αμέ 
χποτιοαμίαθ, «4μὲ ἀτιαΐθ5 απὲ σοέιγ-- 
Τιΐοο 5 ΣΣΥΤΣ, ψηίσιεπι ἐμδιίξοτιε οἷο. 
οἵ, Ῥείγοι. Ρ. 37. βεχιι. εα, ΡΙδη- 
{1π. 8ηπηὶ 1596. οἱ [ΘΟ Ὀ 511 ΑἸΪΠ1. 
δα ΑἩΠΟ]. νο]. 2, Ρ. ὃ. ρᾶρ. 18. 
Ξεος ππτμι φαΐϊάθηι Ἰαιαανὶξ Β. 

674. ὄρτυγα, δοξιττιίοοπι (Θίτιθ 
ἤαολέοί, {τι σα 6}: ν. Οδῃηχιιβ 
δὰ Αγϊδίοί, 2, Ρ. 150. βεψιι. πορ- 
φυρίων εδἰ ῥμίϊεα ροτρήγτίο 
Τπη., 27) αδϑεγμιδτι. νὸ ΘΟΒΠΘΙΘΥ͂. 
88. Αδἱ. ὙΠ ῊΞ 3., 19... Β. Ὁ1..998.. 
831., 1166.-. Περσ. ὄρνιν. οἔ. 
δηηοῖ, δα 974. 

676. 7. ὥρας. οἵ. 668. φαί- 
ψειν τπαίσαγα 6556 τποθπ Β., ἂξ 
ΧΘΠΟΡΗ. ΑἸΔΡ. 4, 8. 10. 8.: παρὰ 
τὸ Ἡσιόδου (θΡ. εἶ Π. 448)" φρά- 
ξεσϑαι δ᾽ εὖτ᾽ ὧν γεράνου 
φωνὴν ἐπαπούσαις εἴο. πιᾶ- 
Ἐπὶ διΐθπι ἔαρος ΡΥΟΡΊΘΥ νυἱνϊαϊο- 
ΥγῸ5 ΠΕΠΊΘΥΟΒ, ιθπιδ πιο ἄτιπι 8Ρ. 
Επτιρίάθ τι Ηἶρρ. 69. ἐαρινὸν 5οτῖ- 

καϑεύδειν, 

Ῥ5Ξ1 βθοππάπη ΡΠ] ασπιος Μῖ55.: σπὸ 
Ἰοσο οἰΐδπι ΒΥ. δα πῖϑῖς 4] οἸθμ τ 
σομπ]θοΐαγαια, οἱ 8, ἕανοε, ἐαρινή. 
δὰ δὰπὶ τποάππὶ δπξθ Νδησεγαηι 
εἰΐδηι ἴῃ ῬΗΙ]ΟοΙΪα ΠΠΡτῸ ἀ6 πιηαὶ 
Ἱποογγαρέ. ἔ. 2. Ρ. 518, 8. Ηοπιε- 
ΥἹΟΙ ΠῚ 1Ππα τ τ τς ἕαρος δ᾽ 

ἐπιγίγνεται ὥρη 516 Ιασεραίαγ: ἦρος 
δ᾽ ἐπ. ὥρη. Ποτοάϊαημς Ρ. 494, εα. 
Ῥίθύξοη.: οἱ ἔπειτα τὸ ἔαρ, τοῦ 
ἤρος; οὐχὶ τοῦ ξἕαρος, καὶ τὸ ἕαρ, 
οὐχὶ τὸ ἠρ. «οἵ. ϑομαθξοσι Με]θὶ. 
ΟΥ̓ μὲ Θ ον 

678. καὶ τοῦτο παρὰ τὸ Ἡσιό- 
δειον (1014, 45.) αὐτίκα (516) 
πηδάλιον μὲν ὑπὲρ καπνοῦ 
καταϑεῖο. καὶ (Ρ 14. 699. ) πηδάλιον 
δ᾽ εὐεργὲς ὑπὲρ καπνοῦ κρεμάσα- 
σϑαι. 8. πὴ δ... ρωροτπασμέμωπι, δζ 
πίδπα. δ ας ΔΡΡΘΙΙδρδίιν, 6 
πᾶν Θχἰπηθρϑηΐ. ν. ΒΟ ΘΟ Ζ47- 
οἰαοῖ. ΟΠ. ἸἘς 15: ο΄ 0. ΧΕ. 
δταθπι, ὑζεφώ νους φαριβ οοηνα- 
Ὡἱ χρώζειν. στμθγθ: ν. ϑῖισζ. Ῥτὸ - 
1.5. 4. ἀα6 νοῦο. δηΐπι, Ρ. 7.) πιῖ- 
δτδιίομθ, βθπιθηΐ5. ἔαοϊθηάδο ἰθπι- 
Ῥιιβ ἱπαϊοδηῖθ, ΟΕ. Τϑοοες 10: 9 1Ὲ 
1θῖψαθ Τοαῦρ. Ρ. 395. εἱ ϑηιιβ δᾶ 
ΑΥἱβῖοῦ. 2. Ὁ. 398. 5δεχα. Β, οἵ. Υγρ. 
Οεοτρ. 1, 190., Οοἰπη, 46 μδ ταβῖ, 
2, 8. -- ὀδίσγαμ ΠΡ τὶ φραΐξει, ααοά 
Ξοϊοδοιπι οϑὲ, δἱ γϑἔογαβ δα ὅταν: 
ἀυσ βϑί πιιπλ διιΐθπι, δἱ ππιπο οταϊ- 
ὩΒΠῚ 6558 ρΡαΐ685 σπείρειν μὲν φρά- 



β 

ΟΡΝΙΘΕΣ. 

εἶτα δ᾽ ᾿Ορέστῃ χλαῖναν ὑφαίνειν ἵνα 

680 

΄ ὡς ΄ 3 

ἡνίχα πεκτεῖν ὥρα προβάτων πόκον ἠρινόν" 

929 

μὴ διγῶν 
ἀποδύῃ. 

Ε) 3 Β΄ . -» ᾿ δε Ὡ ᾽ 
οὕκτινος δ᾽ αὖ μετὰ ταῦτα φανεὶς ἕτέϑαν ὥραν ἀπο- 

φαίνει, 

εἶτα 
χελιδὼν, 

ὅτε χρὴ χλαῖναν πωλεῖν ἤδη, καὶ ληδάριόν τι πρί- 
ασῦαι. 

ἐσμὲν δ᾽ ὑμῖν άμμων, 4Ἰελφοὶ, Δωδώνη, Φοῖβος 
᾿Δπόλλων: 

ἐλθόντες γὰρ πρῶτον ἐπ᾽ ὄρνις οὕτω πρὸς ἅπαντα 

6088 

ξει γέρανος, ὅταν πρώξουσα μετα- 
χωρῇ ἐς τὴν Διβύην, καὶ (φράζει) 
ναυκλήρῳ χαϑεύϑειν τότε πρεμ. 
πηδ. 586}08 [86 ἐθυῃιϊηαίϊομθβ ἸΏΤΟΥ 
56 Ρεγηιιΐαΐαθ βαηΐ, πϑάῖθ ὅταν 
οὔπὶ Ἱπαϊσαῖῖνο σοπϑίσιιοϊ πὶ Δ} - 
ΠοτΥοῖ Δ τιϑὶι ΥὙθοθη του πη: ν. 1- 
00}»5. Ρδββίπι ἴπ Αππηοίξ, δα ΑΠ1Π0]. 
Ραϊϑὶ. 

679. ᾿Ορέστης μανίαν ὑποπρινό- 
μενος ἐν τῷ σκότει τοὺς ἀνθϑρώ- 
πους ἀπέδυεν. 85. οἵ. Ἰηῖγα 1389. 
εἴ Αο}ι. 1092. Β.: χλαῖν ἃ οτα5- 
ΒΊΟΥ γεϑιϊβ ΒῈΡΕΥΪΟΥ ἔμϊξ, ΠΙΘ ΠῚ] 
αρία. ν. Ηδβυοῖ. ἢ. νυ. ῥιγῶν, 
Ρταα ἔγιρογβ λογγοπδ. ν. ὙΠποπι. 
ἵΜΜαρ. ρ. 782. εἰ Βοβ. Ὁ} 855. οὐϊ 
Ρ. 48. ἀποδύεεν εϑῖ αἰίφιμεπι 5ρΡ.0- 
ἔδκατο νϑδείδμα. αἱ Ἐςο]. 806ά., 866. 

680. ἐν τῇ Ἑλλάδι ἔαρος φαίνε- 
ται ἴπτινος, ὅτε κουρεύεται τὰ 
ϑρέμματα. πέκειν δὲ (5ῖς ρῥΙ]ετῖ- 
416 11001) ποκάζειν. 85. 46 ἐκτίνῳ 
δα 476. 

681. πεχτούμενος οβδὲ Τ,γ5. 686. 
ὥρα πεκτεῖν., ἐόπιρι5. ἐοπιεοχιαῖ, 
αὐ ὥρα βαδίζειν Ἐςο]. 80. οἔ. ψ 4101, 
αὐ ἼΠΘοοΥ. Δάοῃ. 3938. πόκον 
πέκειν ΤἬΏθοοΥ. 5, 98., τὴν ν. ὅ.08}ο]. 
Ι͂Ὶ Ογαθοῖα οἱ ἘΠΟΉΤΑ Ὀὶ5. φιοΐδη- 
Ὠ15 ΟοΥΘ5 τοπάθρδηΐαν, νΕΥΘ εἰ αιι- 

ἴαπηπο: ἀπᾶθ πόκον ἠρινόν. γ. 
᾿πιδροτ 928..115..8. -δὗτὰ .1.512 
ἀποφαίνει. 

τρέπεσϑε, 
΄ - δ. ’ ι ᾿ ΄ » Π 

πρὸς τ᾽ ἐμπορίαν, χαὶ πρὸς βιότου χτῆσιν, “αὐ 

πρὸς γάμον ἀνδρός" 

682.λη δάριεον. (αἴ να]ρο. Βαν. 
λῃδάριον.) ϑερίστριον, ἢ εὐτελὲς 
ἱμάτιον ϑερινόν. 8. οἵ. 856., Εἰγ- 
το ]οσιη ν. λήδιον. Πδευ ΟΝ. γῈ 
λαῖδος εἴς. Ἐπδίϑιῃ.,, πηοηθηΐα ΒΥ. 
δὰ ἤοπι. Ρ. 1146. εχίτ.: καὶ οὕτω 
πᾶν ἤκ ξσθί ϑελήσας τὸ λήδιον 

ὁ Δίδυμος ἀποστερεῖ αὐτὸ καὶ τοῦ 

χατὰ τὴν παράδοσιν προσγεγραμ- 
μένου ἔ, ἐπεὶ, φησὶ. λῆδος τὸ πρω- 
τότυπον, ὃ Δωριεῖς λᾶδός φασιν, 
ὡς ᾿ἀλαμάν- λᾶδος εἱμένα κα- 
λὸν, ὕ ἐστι λήδιον ἐνδεδυμένη 
εὐειδές. ἀπὸ γοῦν τοῦ λῆδος, φησὶ, 
μὴ ἔχοντος τὸ ἴ γεγονὸς τὸ λήδιον 
οὐδ᾽ αὐτὸ ἂν ἔχοι τὸ τ. ΒΕ: Ξε 
ΟΥδηλ 1101 αϊοιηξ Θ856. γνοϑβίθηϊ 
ἔθπιθπὶ οἵ ν]]θη]. (ἝἸθασομ5 ΔρΡ. 
Αἴμεη. 6. Ρ. 956. τοὺς τοῦ μειρα- 
κίου πύδας ἐπὶ τοῖς αὐτοῦ γόνασι 
λεπτῷ ληδίῳ συνημφιακώς. 

683. ἢ. 6. Ἰάριη. νόθὶβς ργδδβῖα- 
Ταϊι5, 4ποα [ονἷὶβ Απιηηοῦβ οἵ 110- 
χαμι ἀδογιπὶ ογδοιῖΐα. οἔ. 591. 

684. μαντευσάμενοι γὰρ πρῶτον 
ἐκ τῶν ὀρνεομάντεων οὕτως ἐπὶ 
τὰ ἔργα χωρεῖτε. 85. ἐπ᾽ ὄρνις, 
α΄ οοχιδιμίργιία5 ανό8. ὨαΥὰπι ΘΏΪπΠὶ 
νοϊδίιπι ΟΥαθοῖ αἸΠΠσομ Του ΟΡ βοΥ- 
ναρϑηΐ. ν. ϑρδῆποπηι, δα (]] τη. ἢ. 
ἴῃ ΡΑ]]. 174. Ρ. 708 --- 790. Β. 

685. βιότου κτῆσιν, βίον 
(699.). Β6.: αὐ νίοσίμπι φμαογεπάμπι. 



8990 ὩΦΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ὄρνιν τε νομίξετε πάνϑ᾽, ὕσαπερ περὶ μαντείας δια- 
κρίνει" 

φήμη γ᾽ ὑμῖν ὄρνις ἐστὶ, πταρμόν τ᾽ ὄρνιϑα χα- 

΄ ᾿» ᾿ Γ ΄ 2 ξύμβολον ὄρνιν, φωνὴν ὀρ εν ϑεράποντ 

λεῖτε, 

ὄρνιν, 
ὄνον ὄρνιν. 

ἄρ᾽ οὐ φανερῶς ἡμεῖς ὑμῖν ἐσμὲν μαντεῖος ᾿4πόλ- 

600 ἣν οὖν ἡμᾶς νομίσητε ϑεοὺς, 
λων; 

ἃ. ἃ, ἔχϑεσις. 
ἕξετε χρῆσϑαι μάντεσι Ιούσαις, 
αὔραις, ὥραις, χειμῶνι, ϑέρει, 

μετρίῳ πνίγει" κοὐκ ἀποδράντες 
καϑεδούμεϑ᾽ ἄνω σεμνυνόμενοι 

695 

686. Α Ῥαγ]8. ὅσαπερ μαντείας, 
Β ὅσα περὶ μαντ. βουίρβθτγαῖ ἔοτ- 
ἴδβ56 Οοπηίοιις ὅσσ᾽ ἂν περὶ μαντ."» 
«πο εὖ οἰθραηβ δὲ εὐφωνότερον 
να]ραΐα Ἰβοῖοπθ. 5.: πάντα γὰρ 
(1π16]]. τοιαῦτα. ὅσα διακρίνει περὶ 
μαντείας) οἰωνοὺς (εἰ ὄρνις: νὶα,, 
πιοηθηΐθ Β., Τοπι. ΜΡ. Ρ, 657. 
461 ἀθεουῖρεῖε ϑΘΟΡΠΟο 5. 8010]. 
84 Οοά, Β. δ2.. οἱ Ρ]αῖ, 62,) κα-: 
λοῦσι, καὶ τὰ μὴ ὄρνεα, Β.: μαν- 
τεία ἢ.]. πο δβὲ νϑιϊοϊηΐτηι, 5664 
αἰυνϊπαΐο οἵ ΘΟ ϑα] 1810 ΘΟΥΠ), ααὶ 
οΥ̓ϑοι αν. ροίιηδ, οἱ δεακρέ- 
νειν περὶ μαντ. αδοογηογο (6 
6ο, φποὰ φιωαθγίέκιτς ΟΥ̓ ΔΟι {11} Θᾶογο. 

ὙΝἸδἸαπα,: τ᾿ρα5 ομοῖ αἷδ Ζοίολοχι 
(ες Κι είροτι αἰἰετιοί. 

687. φήμη 65: ΟΠΊΘη ΘΧ νΕΥΡ 5 
ῬΥΟΜΙΙΠ ΟΙ8:15 σα ρίατῃ (ν. γ 65ρ. 884., 
γνέεβ561. δα Πιοᾶ. 815. 9. Ρ. 1592.) ; 
πταρκ ὃς 51 οΥ μα πγθηΐιπι ν 6] πο- 
ΤῊ]η15., νοὶ] ᾿ΠΟΘΥμ86. ππ4 6 ΟΠΊΘη 
ΘαρίθμδηΣ (γ. γαῖὶοκ. δὰ Ηογσοά. ρ. 
488., γὰρ. δὰ ἊἋδίμ]]. 45, 9.): 
ξύμβολον οπιθη, αυοα Ἢ οο- 
Οαγϑιι Ποηλϊηϊς αἰ ΘΠ] Π18}} 015 511 11-- 
ἴα; φῶων ἢ βοπῖβ, Ζαὶΐ ΞΡ ]ο ϑαϊ- 
ἴαγ. (Ὑν γε θη οἢ, Ἰαπιθη δα Πι- 
118η. Ὁ. 157. θα. ϑομδεῖθυ, μαᾶθο 11 
αἰξεϊηχὶν, αὐ φήμη Θδϑδῖ 1, 4. κλῃ- 
δῶν, αἰνϊπα οα,, φωνὴ πμηιατια.) 
οἰωνοὺς, φήμας οἵ σύμβολα οοη- 
}πηχὶς οὔαπι ΧΘΏΟΡΙ. Μϑπι. 1, 1, 
9... ὯΒ1 οἵ. Εππι. ἴῃ ἐπα. οἱ Πρπίβοῖ, 

Ἁ - Π “ἤ 7 κ 

παρα ταῖς νεφέλαις, ὡδσπὲερ χῶ Ζευς, 

88. Ητοῦϊαπ, 1: 14 19. τ 
614. Β. 46 πταρμῷ Πρ Ὁ Χοε- 
ἈΟΡἢ. ΑΠ8Ρ. 3. 9, 5. εἴ ϑέιγ, Ιοχ. Χ6- 
ΠΟΡΉ. 8. Ρ. 756. 

688. ϑερ.; ΟΟΟαγΥΘη θυ ἔαπηι- 
Ἰαπα, Θι: ὄνον ὄρφνεν. λέγεται 
γάρ τι τοιοῦτον, ὡς ,συμβολικὸς 
ἐρωτώμενος περὶ ἀῤῥώστου εἶδεν 
ὄνον ἐκ πτώματος ἀναστάντα. ἀκή- 
κοὲ δὲ ἑτέρου. λέγοντος " Βλέπε, 
σῶς ὄνος ὧν ἀν’ στη. (Παῖς ἀπνο 
βἰ πη 6 ἀπά] πῶς ὁ νοσῶν ἀνέστη.) 
ὁ δὲ ἔφη" τ) νοσῶν ἀναστήσεται- 
οἵ. ϑι14, ν. ὄνος. 

691. μάντεσι Μούσαις. 56 
1Ρ585 1π|6]]Π]ρστιηΐ. 

692. αὔρα ἐφ, 84 ΡοΥπιθδη μη. 
οἵ, 581, ὥραις, ἃπηΐ τοπιροβἕβεϊ- 
Ἀι5, ιδγιαπι ΥΘοξα πῇ τιβιιηῖ ΡΥΔ6- 
ΟἸρΙθηΐ ἅνθ5., πἰὖ αἸοξιιπι οϑὲ ἴπ βιι- 

ῬΘΥΙΟΥΡα5: ν146 676. Ξ6 64. --- χει- 
μῶνι -- πνίγει. ἐπεξήγησις. 

693. μετρίῳ πνίγει. λέγει τὸ 
ἔαρ.» ἱπαυῖς 8.; 864 ἀρρατϑὶ, 60 
ΠΟΠΊΪΠΘ Θοπργθμθηαὶ Θἰϊαι. 81ι:- 
ἘΠ] Ὠ11Π1. 

694. καϑεδ. Αὐδσοα ξογηια οϑβὲ 
Ῥτο καϑίσομεν. ν. ΤΠοπι, Μδ85. Ρ. 
488. εὐ Μοου. Ρ. 212. Ἰθῖψαθ ῬΊΘΥβ, 
σεμνύνεσθαι, ἀ6 αἷϊή5. ἀϊἸοίαπηι, 
αϑὲ δσμᾶπι ρμοϊογιέϊατπ δὲ πια] θδέαξεπι 
οδ'οπέαγο. ἴα δη, 959. Β, 

695. ὥσπερ χὼ Ζεύς. 8. ὥσπερ 
ὃ Ζεὺς, πϑααθ τη! 6]Π1|60, σαϊα 5101 
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ἀλλὰ παρόντες δώσομεν ὑμῖν 
αὐτοῖς, παισὶν, παίδων παισὶν, 
πλουϑυγιείαν, εὐδαιμονίαν, 
βίον, εἰρήνην, 

700 
[ , Ἁ -,“}’'᾽ 

νεότητα, γέλωτα, χοροὺς, ϑαλίας, 

ἃ. 

αὐ ἢ. 

γάλα τ᾿ ὀρνίϑων, ὥστε παρέσται 
χοπιᾷν ὑμῖν ὑπὸ τῶν ἀγαϑῶν᾽" 
οὕτω πλουτήσετε πάντες. 

“ΗΔ. Μοῦσα λοχμαία, 

τοῦ 

νοὶ τὸ καί. ξοτίαϑϑθ βου θα πάτπι θϑὲ 
ὥσπερ γ᾽ ὁ Ζεὺς, νε], φιιοά τηΔ]1 π᾿, 
ὥσπερ ὅ γε Ζεὺς, αὐ ΠιρίτεΥ φωξάεπι, 
Ἡ. 6. 15... οἂϊ 1ΠΡΥ]Π115 Υ65 δϑὶ Ομ 
πᾺΡΊΡιις : νεφεληγερέτης γάρ. 8. 
696.παρόντες, ργαθϑοηθ57) ΠΟῊ 

ἴῃ παΡΊΡ5 βθαάθηΐθβ. 
697. παίδων παισίν. ἔμιξε τὰ 

δύο. διὸ δὲ μάλιστα οἱ ἄνθρωποι 
χαίρουσι καὶ δοκοῦσι τὸν βίον ἐπαν- 
ορϑοῦσϑαι. ἐκ τούτου ἔμφασιν εὐ- 
δαιμονίας ἐμφαίνει. 8. 

698. πλουϑ'. οἵ. δῃημποῖ, δα 578, 

699. βίον, νἱίοέμπι. νἱὰθ 567. 
5644. 

700. ϑαλέίέας, εοπνίνία. ν146 Ἐπ- 
τὶρ. δος. 85:., ατδθν, δα Ηδβίοαὶ 
Ἔργ. 115. Β. 

701. γάλα τ᾽ ὁρν. τοῦτο καὶ 
ἐν Σφηξίν. (490.) ἐν παροιμίᾳ δὲ 
ἐπὶ τὠν λίαν εὐδαιμονούντων καὶ 
πάντα κεκτημένων. 8. οἵ, ἸΏΤΟΥΪ5 
1559. 

702. κοπιᾷν. ἐν πλησμονῇ γε- 
νόμενοι τῶν ἀγαθῶν ἀπειρηκέναι 
φήσετε. 8. δοποχιώτη τιϊπιία εορία 
ἑανογανίεῖα. οἵ, Τοτρ. Επιμ, 1 8.14, 
εἴ Ηε5, 4. Ρ. 195. Β. 

704. 5644. ἔἱθαπηΐαν Ππαθο ΟΠουο, 
ν6] δϑιῃηϊομουϊο, Γιιβοϊηΐαθ δ τι πὶ 
6556 ῬΎΠΟΥ δἴχιιθ πη ἰσιγορῃῖοα, 
Ῥυϊάθηι 1ηΐθ]]6Χ1, δββθη θη θιι5 
γοββι15: Ὡδηὶ δὲ οδηϊΐαϊιηὶ Θαπὶ 
Ῥτγονοσαΐδιη (647. 5644.) σΑπεΥθ 
1811 νοῖαὶ, δὲ σοπνθηϊαηΐ 1111 οατα 
τοῖα οὐδθ βοπούδθ ΔΥριτη ΘὨ ΠῚ 
εἴ 1ηΐου) θοο:65 τεὸ τιοτίγξ τοτο- 

ν ν ᾿ Ἁ Α “- 

τιο τιὸ τιὸ τιὸ τιοτὶγξ, 
, δι 2 ᾿ 

ποικίλη. μεῦ ἧς ἔγὼ 

νάπαισι κορυφαῖσί τ᾽ εἶν ὀρείαις, 

ἃ. Ῥαγ: 

δά. “ὅτ. 

51]. 

5 ΘΑ ΜΝ 

τοτὶγξ, «υῖριι νοσθμ δυ]5 ᾿πηῖξα- 
ΤΥ (οΥηϊοιβ.,, ἔππὶ οἰϊδπὶ, 418 οἵ 
ΒαρΥα 647. ἀεοβισπδίῃῦ, γένυς ἕξου- 
δή: Ἰπθρῖβ δηΐπὶ 8.; ξουϑῆς δὲ 
εἶπε (111.) παρύσον τὼ πλεῖστα τῶν 
ὀρνέων ξουϑὰ φαίνεται. Ἰάθτα το-- 
οἰἴτι5: Ποῦσαν λοχμαίαν τὴν 
ξαυτῶν (ἴπιο αὐτῶν, τῶν ὀρνίϑων) 
λέγει Δίδυμος. ὅτι ἐγκεκρυμμένοι 
ἐν ταῖς λόχμαις φωνεῖν εἰώϑασιν. 
Η. Ννοββ.: Ὁ] Μιιβθ ἀοσ Νϑομι- 
54}1}, εἴ ἀδὺ Ὠγγϑάθη, νγϑῖϊῦ 1πιὶ 
ὈΙΟΚΊΙοΣ 465 βίη. “' 

705. τιὸ Ξοχῖθβ, νεὶπὶ δα οἵῇ- 
οἰθπμάμππι ἀροΠ πηΐδοιπι, Βαροὲ Βᾶν, 
᾿, ἤν ον 08: ἡ ̓αὐδίθε-: 218... 710) 

διιζοη 101 Ἰοσίειγ τιὸ τιὸ τιτίγξ. 
ΠΟΡῚ5 οὐδθ βιιϑνἼβεϊπιδα Πη8 σἷ5 Θ0.- 

ΨΘΏΪΓΘ νίβιιβ δὶ οἰ γσοηθιιβ, 4118}15 
εβὲ οἰίαταη 714., τποῦο 4 ἰεπιροχα 
ΔΉ ΠΠΊΘΓ65 ἰΙοοῸ Π]Ο0Β}11: 

ἂψ ἃ. ὦ ---τὧυ τὺ 

τοτοτοτο | τοτοτοτο | τῦτοτο | τιγξ, 
ἘΠῚ Βᾶν.., πϑιγραΐο αἀΐπηθῖγο σοῦ. 
οδῖ,, τοτοτοτοτοτοτοτοτοτίγξ. 60- 
ἀθπὶ τηθῖγο σοηβουρῖοβ μΒῸ5 νοΥβ5 
ἰηνοπις 85., θῶ ρῥτοΐβθοῖο οαῖιβα 
δϑὲ, σαν διιοϊουιδιθηι Ρ] ΣΙ ΠΟΥ 
οοὐά. Ομ ΘΠ ΠΒΠΠ1Ι8, 

706. ποικίλη, νατγία, τπιιῖεί-- 
Ρίοα, πιμείδοτια, , 40.8}15 501]16 θῇ 
Ἰρβῖιια οαηζαβ θϑὲ ]ΠἸ50]Π186. 

707. Βαν., υἱὐἱ ΒγΥ.: νάπαισί τε, 
χορυφαῖσίν τ᾿ ἐν ὀρείαις, ᾳιοά 
δθηιβ ΠΙΘΙΥῚ ΠΟΤ 1] ΠΥ] οχϑρίξαντε 
Ἠδτηι. ἀ6 Μείσ, Ὁ. 8327. 5641.» 4111 
οοαά.: νάπαισι κορυφαῖσί τ΄ ἐν ἀφ 
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5 τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιοτὶγξ, 41. 
ἱξομένη μελίας ἐπὶ φυλλοκύμου, 4. 1 

710 τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιοτίγξ, 5]. 
δι᾿ ἐμῆς γένυος ξονϑῆς μελέων 8: Ἢ 
Πανὶ νόμους ἱεροὺς ἀναφαίνω, ἢ ἢ 

10 σεμνά τε Μητρὶ χορεύματ᾽ ὀρείᾳ, 
τοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτίγξ' 81. 

γι8 ἔνϑεν, ὥσπερ ἡ μέλιττα, ἜῸΕ 
Φρύνιχος ἀμβροσίων μελέων ἀπεβοσκετο καρπὸν, 

4π|ὸ5 βθοιῆιιβ 5.1, 566 1{8, τι 5οτγῖ- 
Βούθηι εὖἦν ορείαις, πᾶ ἔογηια 
ῬΥΘΘΡΟΒΙΠ]ΟΙ15 ᾿ιδιιται, ἢ. 1. 6556 Ατἱ- 
5[ΟΡ ΘΠ ΘΠ, νϑύβιβ ἀντιστοίχου τπ6- 
γι πηϑηϊξοϑδίαπη οὐαὺ Ἰηαϊοῖο ; 

486 ΄φι]ά θη ἔου πη ΠΟ ΡΠ τοταϊα 
ἔα, αι απιοάτπιὶ ἅΡ. ϑ0ρῃο- 
οἴει Α]86. 579.. Βπγὶριάθ ΑἸο, 
493. οἵ 4111; πϑδτιθ δβϑὲ σιιοα απ 
8. τ16]1015 (ΟΠ ΟΥ̓ τ ΘΒ) 11] 6 ητ18, 
86 ἐξα βισθα 5ΒΠΠΉΠΓΑΕΙ ῬΥΟΧΙΠ.Θ 

δοσραιπῃηῖ. Β.: νάπαι βαηῦ οἱ 
ὀρεινοὶ καὶ Ἰδενο; Πα μένοι τόποι, 
Δι ΟΥθι5 ΟΥ̓ΔΠΙ 8 1015. ΔΗ {1{}118. 
1. 6. πιθπιογα, βϑαίίωδ. ν. ϑΡ8}}ῃ. δᾶ 
ΟΔ111π|. ἢ. 1 ΑΡΟ]]. 89. οὖ 1 ΓΡΡ. 
Ἠδσουο ἢ. 

709. ἱξομένῃη Α εἰ Β Ῥαγίββ. ν]θὸ 
ξόμενος, 4«ποα δ6βὲ δθογύιιηὶ, 4] 
μᾶθο 6 ΟΠοΟΥ: ρεϑύβοηα αϊοὶ δυρθι- 
ἐγαγθηΐισ, οἵ. δηποῖξ, δα 704. Β.: 
»μελία εϑὲ Πραχσιμς, γαείεωπι Πο- 
γποτὶ ργαθοοσῖο Δολεϊίίδφα μαδέα 
χιοδιϊεαξα., 4παθ βιιπν νουθα Ρ]ΠΗ] 
Η. Ν. 16, 13...“ φύλλ., σοοπιαΐας 
7οἱιις. {θη ἀπιοάτιται Τ,αιϊηὶ οὐδ: 
να σοπιιέας 561 οοπιατιὲθς Οἵ 51Π|1-- 
116 ἀϊχθυπηΐ. 

711. γένυος ξου ϑῆ ς. οἵ. 647. 
μελέων νόμους, τἷἰ|ἱὶ νόμους 

ὕμνων 219. 
712. ἀναφαένειν νόμους 

μελέων αϑὺ ράθγθ, σᾶμουθ, οὐαξ, 
πὸ ἀναφαίνειν ϑεοπροπίας ΠΟΙ. 
ΠῚ: 1. 86: Πανὶ. 48 ἀθι5. πο- 
του δβὲ, ἀγαλλόμενος μολπαῖς 
(Ηοπ. ἢ. ἴπ Ῥδῃ. 25.) πἴπο δὲ Ου- 
θ616 πιθυπούδί, 4ιια ὙΘΥΒΑΥΙ [ἢ 
το θιι5 ογθαάθραίιν. Β. 

τι8. χορεύματα ἀναφαί- 

Πδχαπι. ΠΟΘΙ, 

νειν οϑὲ ἐχιϑέϊέμοσο ποσὰ (Π 81 
ΟΥΡ6]6 ἴῃ πιομὶ]θιι5 ἀπ σοΥ 6 σΠΟΥο5 
Ραϊαραΐιτ, Τιισρ. ὕδοοῖι. 74. 5646.» 
δι11. 62, 95.), 486 “πομ δ Πι 
ἀθδ6 ΒΔΟΥΔΘ εὐϑηξ, ργορίευθα σε- 
μνὰ χορ. αϊοπηίαγ. 

715. ἔνϑεν. ἀπὸ τῶν ἐμῶν (τῆς 
ἀηδόνος) ποιημάτων ὥσπερ μέλιττα 
ἀπεβόσκετο. 5. ὥσπερ ἢ μέλ. 
᾿ιϑϊϊαῖα σοπιραγϑῖϊο, οἵ, , 4τι05 ἰδὰ- 
ἄδπὶ, Γπιουϑιϊαση 8. 1η10. (ΕἸονεετὶς 
μὲ ἀρϑ5 ἴπιὶ δαϊείθιας οπιτεῖα ἐϊῥατιὲ, 
Οπιιία τιοδ τίθπι ἀθραϑοιπεισ τὲς 
χεα αἰοέα.) οἷ ϑοόρῇοο δ Ρίοργα- 
Ραμ στΆΘΟΙΙΠΊ νῸ]. 1, Ρ. 10, πο- 
δἰ σδθ ε. Ἰβοοταῦοϑβ 88 ΠΕΒΊΟΏ. Ρ. 48, 
εα, Βαλεῖοτ.: ὥσπερ τὴν μέλιτταν ὁρώ- 
μὲν ἐφ᾽ ἅπαντα, μὲν βλαστήματα 
καϑιξάνειν ἀφ᾽ ἑκάστου δὲ τὰ 
χρήσιμα λαμβάνειν, οὕτω χρὴ καὶ 
τοὺς παιδείας ὀρεγομένους μηδενὸς 
μὲν ἀπείρως ἔχειν. πανταχύϑεν δὲ 
τὰ χρήσιμα συλλέγε ἐν. 

716. Φρύνιχος. ὃς ἐπεὶ μελο- 
ποιΐαις ἐθαυμάζετο. δ΄ δὲ ἐγένοντο 
Φρύνιχοι" ὁ μὲν εἷς, οὗ νῦν μνη- 
μονεύει. Πολυφράδμονος παῖς. ποι- 
ητὴς ἡδὺς ἐν τοῖς μέλεσιν (ΘΕ 81) 
Τταρίοιιβ: νἱᾶ. ἤδη. 861., 1998., 
ψεβρ. 990. εἴς.) " ὸ ἕτερος, ΟΘΕΣ 
μλέους παὶς, ὑποκριτής" τρίτος 
Φρύνιχος ὸ “Κωμικὸς (δῃ. 48.). 
οὐ μὲ μνηταῖι “Ἕρμιππος ἐν Φορμο- 
φόροις ὡς ἀλλότρια ὑποβαλλομένου 
ποιήματα ο τέταρτος δέ ἐστιν ᾿4ϑη- 
ναῖος τὸ γένος» ὁ στρατηγήσας τὰ 
περὶ Σάμον. καὶ ᾿Δστυόχῳ προσϑέ- 
μενος, ἐπιχειρήσας δὲ τῇ τοῦ δή- 
μου καταλύσει (μαι. 645.) περὶ ὧν 
ἐν τοῖς Βατράχοις ἱκανῶς εἰρήκα- 
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φέρων γλυκεῖαν ὠδάν, 1. ΠΣ Ὁ: 
τιὸ τιὸ τιὸ τιοτίγξ. . 8]. 

αἱ 5 ᾿ ς -»" 5 ᾿ , 

μὲτ ὀρνίϑων τις ὑμῶν, ὦ ὕϑεαταὶ, βούλεται 

ἐπι το: ἐπί: 
διαπλέχειν ξῶν ἡδέως τολοιπὸν, ὡς ἡμᾶς ἴτω" 
ὅσα γάρ ἐστιν ἐνθάδ᾽ αἰσχρὰ τῷ νόμῳ χρατούμενα, 
ταῦτα πάντ᾽ ἐστὶν παρ᾽ ἡμῖν τοῖσιν ὄρνισιν καλά. 
εἰ γὰρ ἐνθάδ᾽ ἐστιν αἰσχρὸν τὸν πατέρα τύπτειν 

νόμῳ, 
εὐ α χα ἴὦ ᾿ 5. εν ἈΝ ἐς ᾿» - Ὶ 

τοῦτ᾽ ἐκεῖ καλὸν παρ᾽ ἡμῖν ἐστὶν, ἤν τις τῷ πατρὶ 
προσδραμὼν εἴπῃ πατάξας Αἷρε πλῆκτρον, εἶ 

ΟΡΝΊΙΘΕ Σ. 

ὌΝ 

ἀεὶ 

τιὸ 

Εἰ 

μάχει. 
᾿ μ ἰχ » , 2 Υ͂ 

εἰ δὲ τυγχάνει τις ὑμῶν δραπέτης ἐστιγμένος, 
ἀτταγᾶς οὗτος παρ᾽ ἡμῖν ποικίλος κεκλήσεται. 
εἰ δὲ τυγχάνει τις ὧν Φρὺξ μηδὲν ἧττον Σπινϑά- 

ρου, 
φρυγίλος ὄρνις ἐνθάδ᾽ ἔσται, τοῦ Φιλήμονος γέ- 

μεν. 8. ὧἀ6 πος ροβίγεπιο οὗ. ΡΙπὲ. 
Α]ΟΡ. ο. 95. οἵ 10᾽ Βϑῃγ. 

717. ἴα αν. Ὀϊπὰ, να]ρο ὠδήν. 

720. διαπλέπειν. ΞΡ ΙτΙ 
Ῥοϊεβὲ τὸν βίον, υὰὐ ἴῃ ᾿ἰδίο ἴᾶπιθρο 
ἐπὶ τοῖς παροῦσι τὸν βίον 
διάπλεκε (νίξαπε ἐγατιδίρ6), ααϊ 
οχίαξ ἂρ. Αἴμθη, 11, ρ. 458. (εξ, 
ῬΙαῖ. ἀδ [μερρ. 7. Ρ. 806, Α. 64. Η. 
ϑέθρ ἢ.» αὐ πο αδ ΡΟΥ8. ἀρ. ΟΡ γ. 
οἰΐδπὶ γθυθιιὴλ 5 ρΊΘχ ἴα πϑδιγρα- 
ἴαγ, ἘΌρΏτομ. 8ρΡ. 810}. (ΕἸουδρ, 
οα. Οτοῖ. {π|, 98. ρ. 399.): ὀ Ζεῦ, 
τί ποϑ᾽ ἡμῖν δοὺς χρόνον τοῦ ζῆν 
βραχὺν Πλέκειν ἀλύπως τοῦτον 
οὐκ ἐᾷς; Βε. ὡς ἡ μ ἃς. 1. 6. πρὸς 
ἡμᾶς. ν. Θτεροῦ. ἀ6 αἱ], Αι. ὃ. 
99.) ΑρΡ0]], ϑορὶι. εχ. Ηοῃ ἢ. ν. 
-- Β. 

721. νόμον νῦν οὐ πάντα τὸν 
γεγραμμένον φησὶν, ἀλλὰ τὸ ἔϑος. 
5. οοπμβθητθηΐθ Β, Ἰάθηι: ,,κρατ., 
Ῥτολιεδϑίεα."6 γα !ῖτι ἀοταίεα, ΟΡΡτο6- 
84. 9. σοεχοιϊξα- 

725. αἶρε πλ. ϑοῃο]ϊα : ἡ μετα- 
φορὰ ἀπὸ τῶν ἀλεκτρυόνων" κὠ- 
κεῖνοι γὰρ ἔχουσι πλῆκτρα. ἐν οἷς 
μάχονται. εδὲ δαΐθηχ ρχονυθσθίιιμι, 

γους. ' 

ΒΟΠΟ]16 ἰηἶγα δα 1974.: καὶ παροι- 
μία" αἷρε πλῆκτρον ἀμυντήριον. 
86. οαἰσατία ρϑι!οσαμ αϊοιια ῸΥΣ 
ΡῬΥΟΡΥΙΘ πλῆκτρα, ἑεδία ογωγίδις 
ἀρπαία ῬΙΊία. 10, 21. ἰγορῖοθ πλῆ- 
Ἀτρον δϑὲ πον ]β ΔΥΠΊΟΥ σΘΠιι5. 
Β. εἰ μάχει, 5ὲ νἱδ οὐγέαγε. οἔ, 
1258. εἴα. 

726. ἐσπιγμ. α1185 στιγματίας, 
πὶ γϑ. 993. 46. αἀἰσεαμηῦιν 118 Εἰι- 
διεἶν1, ααῖ]5. 6 ἔπρα γεϊγαοὶϊβ 0- 
ἴδ 6. ἱπισθθαμΐαγ. ν. ῬΟ]]χ 8, 79, 

727. ὃ ἀτταγᾶς γὰρ κατάστικτός 
ἐστι ποικίλοις πτεροῖς. 8. οἵ, 948. 
86. ᾶρΡ. Αἴμεη. 9. ρ. 887. οχίσ. μαὸς " 
ανῖβ αἸοϊταῦ ὅλος κατὰ τὰ περὶ τὸ 
νώτον. --- Β. 

728. Σπινϑ. ἃρ. Ὠεπηιοϑίῆ. Ρ. 
1259. εὐ 1858. οα, Β 6151. ϑρ: πε ΠαυΣ 
ΤῊ ΘΠΠΟΥΘΏΡΙΥ. Β. ΘΟΠΊΡΘΥ ϑρ᾽ ΠΥ 
ῬΒΠΘπΊοΙ, Ποπιο ΟΡΒΟΆΥιΘ: ΟδΥ6 
ΘΗΪπι ΟΡ ΠοΟπλΐπ δ πὶ ἸΏ 6]Πρα5 (ο- 
τηϊοιι πη, ΝΙ ΘΔ ΠΟΥ Θθαιια] θη. 

729. φρυγ. Ῥτορέθυ βιπη!ππα1- 
ΠΘΠΔ ΟΠ γνοσΘ Ρῆγυχ, ΡΠΥΥρΊβ. 
6. 55} Πσαυ Ραΐαΐιγ Λεϊιρία 
(ἀογ Εἰπικθ). Β. {τιπρεϊαπι σατάμ- 
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εἰ δὲ δοῦλός ἐστι καὶ Κὰρ, ὥσπερ ᾿Εξηκεστίδης, 
φυσάτω πάππους παρ᾽ ἡμῖν, καὶ φανοῦνται φρά- 

τορὲες. 
εἰ δ᾽ ὁ Πισίου προδοῦναι τοῖς ἀτίμοις τὰς πύλας 
βούλεται, πέρδιξ γενέσθω, τοῦ πατρὸς ψεύττιον, 
ὡς παρ᾽ ἡμῖν οὐδὲν αἰσχρόν ἐστιν ἐκπερδιχίσαι. 

7858. 4η4.. Τοιάδε κύκνοι, 

ἴοπι Τηη.. 16 οπαγαογιτογο, (ἰ6γι 
ϑείοοὶξ, ἰητε]Πσοραῦ ὙΥ]Θ]αμπά. 
γοϑβξ.: }γγείϑδολον (9) Ποεληπα σῖγα 
67 ἀϊθγ δθῖτι) ψοτι Μμοπιοτὶς Τ᾽ θξεογ-- 
δολαΖεέ. 

750. Κάρ. Οαγοβ, οχ 4α]θι5 Ρ]1- 
ΥἹΠ1 βϑυυιθραηΐ, Ὀδύθαγοβς δἴσιιθ 
Δρυθβίθβ, πὴ ἰδοψαθ ΠΥΘΥΟΘΘΏΔΤ]86, 
486 ἀδθβρεοία οσαῦ, διιοΐοσδβ, Π8- 

ὈΠΔο5. ἔμπϊβεθ, ἸποπιθΥΘ ϑΡΘΗΝ6ΠΙ. 
δα ἤδη. 1981. ν. Βεπιβξίθυῃ. δᾶ εδζ- 
δάμη. ΡΙΕῚ, ΑὐἹβδίορῃ. Βθοκ. 8, ρΡ. 
7... αἴπααθ, ον βργα 988. εἱ 46 
Ἐχοοθϑιάθ 11. 

191. πάππου ς, Εὐφρόνιός φησι, 
πάππον ἴοι ξδὸν τι εἶναι. (8ρ. Α6- 

118η. Ν. Α. 8, 80., ὉΠῚ οὕ. Θ΄. μπε1- 
α6Υ.. 41 πιοη θὲ θα η 6 πὶ 6556, {1186 
Αὐἱϑβίουθὶ ὑπολαὶς αἸοϊζαν,, οαγμοα, 
.)αμυδειο, Οτασδιηεῖδο ἤθ. δ. ἤθευ οι. 
ν. πάππος. Β.) πρὸς τὸ ὄνομα οὖν 
παίξει, ὅτι εἰ ἂν αβᾶς τις πρὸς 
ἡμᾶς γενήσεται πάππος (1πι|ο γεν- 
νήσει πάππους). ἕξει ἀποδεικνύναι 
φράτορας. ὃ ἐστι συγγεν εἰς. οἱ γὰρ 
εὐθυνόμενοι ὡς ξένοι ὀφείλουσι 
τοὺς ἰδίους πάππους ἐπιδεικνύναι, 
ἔχ τε (ἐκ τῆς) φρατρίας ἄνωϑεν 
ὔντας. --- 5. φυσ. πάππους. 

φύειν 6Θεῖ ΡΥοάπιοθγθ, οἴσηθυθ, ἡδβοὶ 
ἕδσουθ, τῷ φύλλα ΠΙδα 6. 148. (οἴ, 
750.) πὸ φῦσαι πάππους εϑβὶ ἴα- 
ΟΟΥΘ. τἰὖ 5101 ΔΥῚΪ β᾽ηΐ, δεβξοίβοοσθ 
Ἔν Ο5. αὶ ΘΏΠΠ ἈΠΘΤΤΕ ΡῬΘΥΘσυ η]- 

ἴδ115 ΘΟσΠβαθϑηΐαν, ΑνΟ5 δὲ ἔσῖρθι- 
165 ΠΟΙ ΠΔΥΘ ἀερεθαπηξ, πὶ ϑρρᾶ- 
ΤΈΚΘΙς σἰνδς 1Ρ505 68Ξ6, φρατρεὰ 

αἸσα ραν ἔθγια ἐγιθιι5 ρᾶγ5 (μία 
ψΟΥΛΙΓΥ 1ἢ 8] 5515 ὨΟΠ1015). ΡΟ] χ 
ὃ, 111. φράτορες 16 Ὶ παν δαπξ, 
401 86] Θδ πῃ 6 φρατρεὰν ΡΟΥΕΪΠΘΗ, 
«πιουπὶ αἰ θὴ]5. Ομ ἢ δ 5. οἶνοβ Αἰ, ἢπι- 
ΒΟΥΡῚ ΟρογίθΡαῖ, ν, Ρϑεξ. ἀδ Ἰεσο. 
Αἰ, Ρ. ὦ, βεᾷῳ. εὐ Ιβῆδυγᾶθ οοπι- 

ἄντ. 

ΠΘηΑΥΤ 5 46 Ρ ΠΥ υ"5, ρυἱ πιῖβ ατδθ- 
ΘΟΥ̓π. ΡΟ] 1015 δοοϊθίδειι5, ΝΘ ΘρΡ. 
1707. ΖΕ 

γ80. οὐδὲν σαφὲς ἔχομεν, τίς ὁ 
Πισίου, οὔτε περὶ τῆς προδοσίας " 
ὅτι δὲ τῶν λίαν πονηρῶν ἔστι. δη- 
λοῖ Κρατῖνος ἐν Χείροσι, Πυλαίαις, : 
“Ὥραις. -- ἄλλως. οἱ μὲν. τὸν Πι- 
σίαν ἕνα τῶν ἑρμοκοπιδῶν εἶναι; 
οἱ δὲ τὸν υἱὸν αὐτοῦ. ἐτηροῦντο 
δὲ οὗτο:, ὅπως ἂν δοῖεν τῆς περι- 
κοπῆς τιμωρίαν. εἰ ουν. φησὶν, ο 

υἱὸς αὐτοῦ τοῦ Πισίον ὅμοιος βου- 
λεται εἶναι τῷ πατρὶ, γενέσθω πέρ- 
δὲιξ πανοῦργος. --- 85. ἄτιμοι Αἴμε- 
15. αἸσΘ 3 ΠΟ ποᾶο, ααϊ ἴπ- 
ἔδτηῖα ποῖϑι ούϑηξ, φατἐβϑηῦααθ 

τ οοῃοἱοπδηαΐ, 584 δείδμι Ποβίθβ 
ΥΕΙρΡ. οἵ ΡΘΥά μι 6 165, Χι105 ἹΠΊρΡΊη 6 
οσοΙάογθ ΙΙσϑρϑὲ. νυν. ΒΒ ίβὶσ, 1ηᾶ. 
Πρπγοβξί. δὲ Ῥεὶξ, Ἰοσο. Αἰξ. Ρ. 
679. Β. 

735:.-- ὁ πέρδιξ ὄρνεον πα- 
νουργον, ὅπερ ἐξαπατᾷ τοὺς ϑη- 
θεύοντας αὐτό. (εξ; .298.) εἶ οὔν, 
φησὶ, καὶ ὁ υἱὸς αὐτοῦ τοιοῦτος 
βούλεται γενέσϑαι, πέρδιξ γενέσϑω 
ὅμοιος τῷ πατρί. 8. τὰ ϑίπξα δἰ δὶ 
ΡοΞϑιῦ, πιούθ ᾿ϑῦπιβ ἃν15. 86. οἵ. 
Αἴπθη, 9. Ρ. 387. τοῦ πατρὸς 
νεύττιον; αἶρπμβ μαΐγα ρμζίως. 
Β. 

734. ἐχπερὸ. - ἀντὶ τοῦ φυ- 
γεῖν. (ἤγουν ἐκφυγεῖν. 81. ΥἹοῖ.) 
διαβάλλει δὲ ὡς κατεγνωσμένον 
καὶ φυγῇ ξηκιωϑέ: τα. οἱ δὲ πέρ- 
δικὲς πανοῦργοι ὄντες εὐχερῶς δια- 
διδράσκουσι τοὺς θηρευτὰς, πολ- 
λάκις ὕπτιοι γενόμενοι καὶ ἐπιβάλ- 
λοντες ξαυτοὶς καάρφη. φησὶν ον, 
ὅτι καὶ παρ᾽ ἡμὶν γενόμενος δύ- 
ναται πάλιν φεύγειν. -- 8. 

785. τοι δε. οἰο, αἰ ΡΗΧΥΠΙΟΘΠΙ5. 
(715. 5814.) σοι ραγατ! βοϊθηΐ ροῦ- 
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τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιοτὶγξ, 
συμμιγῆ βοὰν, ὁμοῦ 

-" 3 

πτεροῖς χρέχοντες, ἴαχον ᾿Ζπόλλω, 
δ τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιοτὶγξ, 

740 ὄχϑῳ ἐφεζόμενοι παρ᾽ Ἕβρον ποταμὸν, 
τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιοτίγξ᾽ 
διὰ δ᾽ αἰϑέριον νέφος ἦλθε βοὰ, 
πτῆξε δὲ ποικίλα φῦλά τε ϑηρῶν, 

10 κύματά τ᾽ ἔσβεσε νήνεμος αἴϑρη; 
745 τοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτίγξ᾽" 

πᾶς δ᾽ ἐπεκτύπησ᾽ "Ολυμπος, 

εἷλε δὲ ϑάμβος ἄνακτας, ᾿ολυμπιάδες Χάριτες δὲ 

ἴθ οἵιπὶ οὐομΐβ: ν, Ηοτγαΐ, Οα. 4, 
2.) 25. οἴο. 3ξῖσ διΐϑθπι Α Ραϑσὶβ. δὲ 
Βδν. 841}: ΠΡΥῚ τοιάνδε. 

7397. βοὰν Ῥγο βοὴν ΞοΥ̓ρ5] δι.- 
οἴοτβ Β., «πὶ πιομμ: ἐάχειν βοὴν 
᾽4π. 6558 ἴάδεπι ψιοὰ ἐάχειν βοῇ 
4π.,) σαπέίμ οοἰοῦγαγο “ρολίϊπεπι; 
"ΟἿ 5ΘΟΥ δὐϑηΐ οὐοηΐ, ατρρο 4πο- 
χαιπὶ νΟΟΙΡιι5 1116 ἀθ] θοϊδυθειγ. ν,, 
4105 Ἰαπιάαν!ξ νἱγ ἀοοιϊββίπγιις, Α6- 
τὺ ΑΝ 14..1:.14 18... ϑρδτ- 
μδπι. δὰ (δ) πὶ. ἢ. ἴπ Αρο]], 5., 
Μοσΐη. ἴῃ Πέπι. 46 δ “εαὰ. «εἰ. Πιδετ. 
ἔ,. 7. Ρ. 112. Ξεᾳαᾳ. δα. 1 12... Μοη- 
862. ή]|έμιοιγο δὼγ ἰδ ογβπιο5 ψωΐ 
οσπαπέεπε. ῬαΥ. 1783, 8., (δπιὰβ 
δὰ Αγἱϑίοί. Η. Α. 2, 971. ξβεχα,, 
εἰ οἵ. Πίδα. 9, 459. Ξ6η4., Επτ]ρ. 
Ιοη. 144., ΙρΡῃΐᾳ. Τ΄. 1097, εἴο. 

738. Ξε44. ἴαχον, εοείοργαγο 50-- 
ἤοτιὲγ) πτῆξε, μογομέογθ δοίθὲ αὐ- 
πιϊγχαΐξίοτιε,.. οἷς. 

740. Ἔβρον. Μεῖα 92, 9, 14.: 
Ῥάμοοδ αἤιηι6 5.) φιὶ ἔπι ροίαρ μα ἐνα- 
ἄμπε, νϑγάτι οοἰεὐεγγίπιος., Ποργπι 
εε Ναϑβεοσ δὲ δέγγπιοσία οὐπέξειε [ΤἈγὰ- 
οἶδ), ., 84. βίδρπα οἱ δ] ανίοβ ΟἹ Ου 5 
ὙΘΥΞΔΥΙ οἰΐδηὶ Αὐϊβίοί. πιοπΐϊτ Η. 
Ἀν Ὁρ1. Ρ»» δδθιῷ Β. 
, 748. πτῆ ξε, εἰς φόβον (ϑαῦμα) 
ἤγαγε. ν. ΑΡΥΈβΟ, δὰ Αθβοῦυ]. ἃ, 
2. Ῥ. 86. Β, Ψῖγρ.», τπποπθηΐθ Β6., 
ΕΟ]. 8, 8. : φωοσεηη ϑέμρεζαοσίαο σαγ- 
χαΐσιθ ἰγποθα, Ἐὲ πιωμξαξα 5μοὸ5 γχο- 
φιωϊθγιασιξ 7 μπείπτια ομγδιι5. ---- ΒΘΩΊ], 
Τα] βουῖθὶ φῦλα τὰ ϑηρῶν. 

144. Μ5. γαῖίο. ὕχ}». γήνεμος 

αἰϑὴρ, αἴ ΠΙαά. 556. εὐ ΤῊ θβιιορῃ. 
43., 56. -- 8.: οἷον, ὑπὸ τῆς εὐ- 
ἀερίας λῆξις κυμάτων ἐγένετο. ---- 
Ηδβγοΐ., πιοπθηΐα Β.: αἴϑρη᾽ εὐ- 
δία, ἀὴρ καϑαρός. 

747. Ῥεύνοϑύβθ ΠΡΥΙ: 
εἷλε δὲ ὃ. ἄνακτας" 
δι. δὲ μέλος Χάριτες 
οῦσαί τ᾽ ἐπωλόλυξαν. 

Ῥ6)5 δἴΐϑπι ΒΥυ.; ἥ 
εἷλε δὲ ὃ. ὄνα- 
χτας᾿ Ὀλ. δὲ μέλος Χάριτες, 
Μοῦσαί τ᾽ ἐπ. 

41 νϑύβιιβ ἢ. 1. Ἰθρίξαυ 1π ΞΊΧΌΡΠΒ, 
Βοχϑιπθίου Πϑυοΐοιιβ θϑὲ οἱμηθι5 
ἩϊΙΠΊΘΥῚ5. ΔΡΞοϊιίι5 ( Φρύνιχος ἀμ- 
βοοσίων μελέων ἀπεβόσπετο καρ- 
πὸν), πθὸ 4] βϑαμταγ 1116 Ἰατα- 
Ῥυς αἴπι. ἔγρ. (ἀεὶ φέρων γλυκεῖαν 
οδὰν) νΕ] πιΐπτιβ πη βίο 56 ργο- 
αἴξ, ν6] Πποχαιθῖσο 111 σϑαϊὲ 6]6-- 
δδηῖα. ΤΠΥΟΥ 4ΠΘπ 418Π| 84 6ο ἔμ- 
1558 1 ν ΘΠ 5 11, πὰ π 14 αὐάξην 
ΒΘηΣῖγθε ; ατιο ἕαοῖο πο ροίιξ αιΐπ 
πη ἸΙοσιν δὰ ρυδϑοίαγαπι 1]- 
Ἰατπὶ ΠΟΥΠΙΘ ἢ αἸΥΊ ΘΠ τη] 6556 ἴη- 
ἐθ] ]οχίεβθῖ, ςοπΠοοῖ ἔογὶθ ἸΥΔΏ5ρο-- 
δΐα 6556 υἱαθίιυ νοχ μέλος, ἀρδίῃ 
δὲ εχ Ἰπαιιείγία οοἸ]οσδίμπιπι Ροβὲ 
Ὃλ., ἀπὸ ἄπγα νϑυθουιπὶ σοη-- 
βἰ σοῖο (Ολυμπ. μέλος Χάριτες δὲ) 
ΘΠΊΟἸ]Π γι τσ, --- 8.: ἄνακτας. 
τοὺς ϑεούς. ἔνϑεν καὶ ἀνάώκτο- 
ρα τὰ ἱερά. --- Ὄλυ μπ. τοΐεγθῃ- 
ἀτιην οϑὲ οἰΐαπι δά “ῆοῦσαι. ἨἩεεῖο- 
ἀυ5 ὙΠεορ. 95. Π]οῦσαι ᾿Ολυμπιά- 
δὲς) κοῦραι “Ι΄εὺς αἰγιόχοιο εἴο. 
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ΙΜοῦδαί τε μέλ ος ἐπωλόλυξαν, 

15 τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιοτίγξ. 

750 ΧΟ. Οὐδὲν ἔστ᾽ ἄμεινον οὐδ᾽ ἥδιον ἢ φῦσαι πτερά. 

ΒΦ Ὁ 
αὐυτιχ 

ΣΕ 
ἀντεπίῤῥ. 

ὑμῶν τῶν ϑεατῶν εἴ τις τὰ ὑπόπτερος, 
εἶτα πεινῶν τοῖς χορθῖοι τῶν τραγῳδῶν ἤχϑετο, 

ἐκπτόμενος ἂν οὗτος ἠρίστησεν ἐλθὼν οἴκαδε, 

κἀτ᾽ ἂν ἐμπλησϑεὶς ἐφ᾽ ἡμᾶς αὖϑις αὖ κατέπτετο" 

γ7δῦ 
237 νυ ς -" ΄ - 

εἴ τε Πατροκλείδης τις ὑμῶν τυγχαᾶνει χεζητιῶν; 

οὐκ ἂν ἐξίδισεν ἐς ϑοιμάτιον, ἀλλ᾽ ἀνέπτετο, 

χκἀποπαρδὼν κἀναπνεύσας αὐϑις αὖ κατέπτετο" 

748. ἐπωλ. ..ἐπολολύξειν οΞἔ νεΥ- 
Ῥαπι βϑούούπηι οἷ. πὸ ποΐδὲ ἤθγο- 
ἀοίμς (4, 189.) ἃ ΡῬατθϑτιβ δα ατδο- 
οο5 Ἰγδηβίαἴαπι. οχσ Ηόπῖεσο (1]. 6, 
802.) οοηξίαξ, τπούθὴι πππο ἔτ185- 
56. πῦὖ νἱοξπθα πιβοΐδη δα δοοΐα- 
χπαύθηΐ Θαπ4πΠ6 ξδιιδιῖα νοοῖριι5 
ῬΥοβθαιθγθηξαῦ ΟἸΊΠ685,), αιιΐ 580 Υ]5 
ἀπέοσγογδαηΐ. τὰ ΒΥΟΡΥΙΘ εβεῦ ὀλολύ- 
ζειν εἰ ὀλολυγὴ ΟἸΑΠΙΟΥ͂ 1116 ἔδα- 
βίιιβ βαἰεἰϊαηῖϊαπι οἱ {χ]ρ πα18 Ὠ 1|πὶ 

Ὧθ πιούθ οἶγοα υἱοί ηαπι. η6 6 αἰι- 
Ῥίμπι εβὲ, πᾶπο ὁλολυγὴν Ι᾿ϑψτ|6 65 
οὶ, οἱ] βδοΥνα Πεθαηΐ, σΟΠ ἘΠ ΠΕ 56 
[-}» ἐπα] ῬΥΘο65 δὰ Θιυπάθπα, 1π4 8 
σοοθρὶς δοοῖρί ρτὸ εὐφημεῖν, 1. 6. 
ξαιιϑῖῖϊα δοοϊδηιαίϊομθι5 8]1Π4τι6 πὶ 
οοἸ]αιάαγθ, 815 βϑοοιριταῦ Πῖο. δὲ 
Οτάθοὶ πιραϊδο δϑίϑιβ ἤθβοῖο {πο- 
τηοῦο νοσθπὶ πᾶης ἀδ6 αἰπίαϊα οὗ 
ἔεῖιι δοοθρογαηῖς: αιιοα 1[α πονῖιπι 
ῬΘΥ 5 ἘΞ ΦῸῚ ΗΘΠ]Θ πη βηηῖ, πὶ 4Υ- 
δυπηθηΐο Πυ])5 νους ἀἰοαὶ 'ΓΖΘ 268, 
70 [πἰογργοῖθε, 41] δα ποίίοηβ νο- 
οοπὶ Πδης πβυγραμξ, σΥΘΘ 06 Π65015- 
56.“ Οαξαμδ. δα χα. 690. «ἕξ, 6ε7ιε- 
ἀθπὶ δηποῖ. δὰ ἜΠθορηγαβι. ΟΠαΥ. 
ΟΊ, Β. εἴ ποῦ ἴοοο εἴ 1|1ὸ Ἐφι1-- 
ἰμπι, ἰδιιἀδΐοσξαιθ Βϑύρίεσο Α6- 
βομγίαμη ϑερῖ. ο, ὙΠΕΡ. 891., Ἐα- 
τρ. Μεα. 1190., ΕἸ. 644. 

7150. φῦσαι. ΕΞ 791- 
151. αὐτίκα εεὲ παπι, μὲ ἦος 

μέαγ, οἷ μος ΕΧΘΠΙΡΙΟ πἴΐᾶγ., υἱ 
Χεπορῃ. Οὐτορ. 8, 1, 17., ΗΙετοη. 
2, 7. (εἴ. 868. εἰς.) ὑπόπτερο ς» 
αἴαειι5. ν. ΡΊεγβοι. ψετίβ. Ρ. 19. -- ἢ. 

152. τοῖς χορ. τῶν τραγ': ὡς 

μακρῶν ὄντων τούτων. 8. ἔτι οἐ- 
ἴδια ροϊδεί, πὸ βρη ]!δὶ 605 ΟΠΟΥ͂ΟΒ 
ἰδηαιαηι ᾿πποθῖοςξ, ργϑθίθυθα ψευῖσ 
5: 1}16 δϑί, ΠΊ8Π6 δοίδϑβ ἔιπι558 ἔγα- 
ϑοραϊαβ Ῥυορίθυ αἱσπιξδίθηι: σο- 
τη ϑαῖα5. διξθηι Ροϑἐπι Υ] ἴ8 π0 ἔθ πι- 
Ρουθ, οπὶ ρϑγδίϊουεβ 86 0605 65- 
ΒΘ ΔΗ1ΠῚ1 βρθοΐϑδξουπι. 4110 Ρ6Υ- 
ἐἴπουθ ἀἴοσαβ, αιοα ἀνοϊδηΐθμι 1]- 
1ππὶ 8 ἘΠΟτΙΞ ἰγϑϑῖοῖβ. ἘΘΣΣ ΡΥδη- 

ἄϊατι σϑαϊγθ ροββθ αἷῇ ἐφ᾽ ἡμᾶς, 
αὐἀπο5, οοιποεάοξ, πὶ ΓΆΠΟΥ. 4αδη-, 
{πη 8.: ἐφ᾽ ἡ ἃ ς᾽ ἐπὶ τὸ ϑέα- 
τρον. 

γ54. αὖϑις αὖ ἀϊοΐαπι πλεο- 
γναστικῶς, αἱ ἄλλως μάτην εἱ 1- 
τ 1}}18, οἵ. Θορ. Α74ο. 896., ΕὈΤΙΡ. 
Ηες. 46Έ. εἰσ. 

155. δοκεῖ μὲν Πατροκλείδης 
πολιτικὸς εἶναι καὶ λόγιος, ἄλλως 
κατασχημονῶν τῶν στρωμάτων, διὸ 
καὶ Χεσᾶς ἐλέγετο. ἐξίδισε δὲ 
(ἤρσυγαῖθ: ἤϑῆϊ ΡῬΤΟΡτΙΘ εϑὲ δαϑιες 
ἀαυΐε: νἱ. Β6.) ἐξετίλησεν, ἀπε- 
πάτησεν. 8. ΝΥ ΊΕΙαπα. :,,} 165 ϑομεῖπῦ 
Εἰνναβ βαθύ, (85 Θ' ἢ τυ ίγΚ ΠΟ ἢ Ζὰ- 
δείσασα Βαῖτθ. ὕθρυῖρσθηβ μουυβομῖ 
πι [πΠ8}Ὁ} ππὰ ΤΟΣ ἀἸΘΞοΥ ἀησθαάθ 
δὰ αἴθ Ζιιβομϑαθυ οἷη αγϑα νοῦ 
ῬΟΒΘΙ μη σκοῖξ, ΔΟΥ αἴθ Οταζῖθα 
δι ᾿ΠΠΠΕΥ ΥῸ ΏΞΕΥΠΙ ὈΙΟΠ ΤΟΥ 
πδιὶθ νϑυβο ει θη λίπε, ΘῈ 

ἴθ ἴπ ἴμγοὺ Τα σοηα ππα ποτ 18- 
Υ6ΠῚ γατευ πα θομθα ΗΠ πΠ16] σοποῖ 
80 210 μι σανγθβεη τνᾶγθη, 815 518 
65 τὴἶξ ζιιθε ππθηθη Π8μτέπ πο 
ἸΏΥΕΥ αυθαπππησ ἴῃ. ΠΟΥΘΙΙΟΠΘΥΘ 
σερθηάεη σοννοχάθῃ βἰπα,κ 

: 

-' 

Ἵ 
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εἰ τὲ μοιχευῶν τις ὑμῶν ἑστίν οστις τυγχάνει: 
κ΄ϑ᾽ ὁρᾷ τὸν ἄνδρα τῆς γυναικὸς ἐν βουλευτικῷ, 

160 
ἥδ “ν᾿ ’ 3 “ ΄ ᾿ς οὗτος ἂν παλιν παρ΄ ὑμῶν πτερυγίσας ἀνέπτετο, 

εἶτα βινήσας ἐχεῖϑεν αὖϑις αὖ καϑέξετο. 
ἀρ᾽ ὑπόπτερον γενέσϑαι παντός ἐστιν ἄξιον; 
ὡς ΖΤιϊτρέφης γε πυτιναῖα μόνον ἔχων πτερὰ 

οὼ Νδσ ’ 3. “(ν᾽ “-3..Ὁ 3 ᾿ ῃθεϑὴ φύλαρχος, εἶθ᾽ ἵππαρχος, εἴτ᾽ ἐξ οὐδενὸς 
165 

759. ἐν βουλ. οὗτος τόπος τοῦ 
ϑεάτρου ἀνειμένος τοῖς βουλευταῖς, 
ὡς καὶ ὁ τοῖς ἐφήβοις ἐφηβικός. 
παρ᾽ ὑμῶν δὲ ἀντὶ ἀπὸ τοῦ 
ϑεάτρου. 8. 

160. πτερυγίέξειν Ῥγτοργίε ἀϊ- 
ΟΠ ΠΥ Ρ.}}} ἀντι; νο]ασθ ἐθηΐδη- 
ἴδε, ν. 5080], Ρ]ξ. 571. οἱ Ηθβυ οι. 
ἢ. ν.. Ἰΐθηι ἰηἶγα 1373. Ε 1. 

762. ἄρα. ποππό. Β. οἵ, Μαίιῃ, 
δγτ. ρου. δ. 609. 

763. Ζιεἱτρέφη ς. --- οὗτος 9άλ- 
λινα ποιῶν ἀγγεῖα ἐπλούτησεν εἰς, 
5. -τ- Ἰεριἄθ Οοηηΐοιβ ΠΠ σΈρμθια 
ῬΘΙ νἡπτιγθας αἰα8 ΘΠΊΘΥϑῖθβθ βου- 
ΒΪῈ, ΞἸρη σα Ὠϊπηΐτιιηι νο]θηβ, 11- 
1ὰπὶ Ρ] οι θη αἰ ναξὶβ υἱπηϊη δίς αἹ-- 
νἱέθηι ξασίαπι 6556, θϑήι16 χζαϊΐοηθ 
δα ΒΟΠΟΥ65 ρουνθηΐςβθ. Κ. οἱ, 1349, 
πυτίνη δεῖ Ἰαρθῆα νἱηὶ οβίβθοΐα 
νἰπηΐηθ (Κογὺαδολεν); εἰστιίας [,αἰὶ-- 
11 νοσαβρϑηΐ, ν, ΕΒδβίιι5 ἢ, ν., ΡΟ] ]χ 
6, 14. εἰς, --- φύλαρχοι εγϑδηΐ 
10 ργδϑἔβοϊὶ βαιυΐέαπι τηϊιιβοιι} 8- 
4116 ἐχίριι5 Αἰτσαθ, βεὰ ἵππαρ- 

ΛΕΙΘΤΟΡΗΛΝῈΕΒ [], 

μεγάλα πράττει, κἄστι νυνὶ ξουϑὸς ἱππαλεκτρυών. 

χοι ἄπο ῥγδθξθοιὶ οπιηΐπαπι δαιιΐ- 
ἴππι ΑἸΠΘημ, ν. ΘΏΟΡΗ. ΠΙΡΡΑγΟΗ. 
Ὁ 8.1. ῬΟΠῈχ 8. 94. δεος 8. 

765. μεγ. πράττει. Ἑπτίρ. ΤΡῊ, 
Α. 297. ἄνδρα δ᾽ οὐ χρεὼν Τὸν 
ἀγαϑὸν πράσσοντα μεγάλα τοὺς 
τρόπους μεϑιστάναι. Β6. 8.: παρὰ 
τὰ γραφέντα ἐκ Μυρμιδόνων 4ὲ- 
σχύλου. λέγει δὲ, ὅτι ἤδη μέγας 
ὄρνις γέγονε καὶ οὐχ ὃ τυχών. ἱπ- 
παλ. βουλευτής. ὁ γὰρ ἀλεκτρυὼν 
ἐν τοῖς ὄρνισι τιμιώτερος. πανὶς 
μος ἸΏΒΙΡῺΘ ἔϊι]556, οχ ἤδη. 883. 
Τη 6 ]]]σἸξισ. ρυδϑίθσθα τηοημϊξ ΒΞ: 
Ποΐδθ ανὶίβ ΠΟΠΊΘΏ ΠΒΙΓΡΑΓΙ, 4ιο 
βρη Πσθίαγ, ΠΠΥΘΡΉ θαι ἰδέ πηι βιι- 
ΡΘΥΒ8 δὲ οἵιπὶ ξαξίιι φποάδηι ἴηο6- 
ἄἀθύθ, Ἰΐααιθ ἸηθΠΘΥΘ (ΟΠ οαπὶ ἴῃ 
τηθίϑρῃογα ἀθ αὐίθιιβ δὲ γοϊαδίῃ. 
ῬοΟβ56 δἰΐδιη ἱππαλεχτρυόνα 6556 
πιώβτεάπι 8.81 Ππ|8 ΟΘι τ 5Θ οι ἀλη} 8.» 
αιδ8 ν]β8 δδὲ τοῦ ἵππος ἴπ τηυ]εὶς 
ΠΟΠΊρΟΚΙδ5; 418 46 γα ἰδιιάδε ΕἸ- 
ἈΞ σὰ δηηοίξ, δὰ ὙΥΘΙ]οχ, 8, 1. Ρ. 
97. 



ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. ΕΥ̓ΕΖΠΊΖΗΣ. ἘποΐύΨ. Χο- 

ΡΟΣ. ΜΈΡΕΣ, ΠΟΣΕΡΙΣ. 

ἘΠΊΣΚΟΠΟΣ: ΜΕΊΩΝ. 

ΧΡΗΣΙΜΟΖΟΖῸΌΣ. 

ΨΗΦΙΣΜΟΑ͂ΤΟ- 

ΤΡΩΦΟΣ. 

ΠΕ. τ αυεὶ τοιαυτὶ" μὰ 4. ἐγὼ μὲν πρᾶγμά πῶ 1. 1ν. 
γελοιότερον οὐκ εἶδον οὐδεπώποτε. 

ΕὙ. ἐπὶ τῷ γελᾷς; 
ΠΕ. ἐπ 

9. γ}95 

κ 

ὶ τοῖσι σοῖς ὠκυπτέροις. 

οἶσθ᾽ ᾧ μάλιστ᾽ ἔοικας ἐπτερωμένος:;: 

770 
ΕΥ̓. 

ΠΕ. 

766. ταυτὶ τοιαυτί. ἴἕογπια 
Ἰοχαεμ Ἱ ἔα π1]18015. ϑορὴ. ΕἸ, 657. 
καὶ ταῦτα μὲν τοιαῦτα. 1Ἰθὶ Οαπιε-- 
ΥΑΥ. τ 2. ΟἸδπιβα στπὶ ΘΟΥπι. 486 
αΙἸοῖα ξαθυηῖ, 86. ϑβαῃξ ἔουπιαθ 
δε δ Ξ ΣΘΕΝ 126 Λὲς βδαξΐδ, οἷ 
511Π11165.“6 Ὑοββ.: δίδς ταῦ (δχιχι 
ἀἰεδες. ϑ8.: πα ἐξῆλθον δὲ οἱ δύο 
ἐπτερωμένοι (625. 56 αι. ), καὶ αλ- 
λήλων χλευάξοντες τὰ σχήματα. 

767. οὐδεπώποτε ΞΡ 6 Ὁ ἠδ ρύδε- 
ἴουῖῖο (14 χιοα βροπῖθ 1π:6]]]ρ τε), 
οὐδέποτε ἀθ ἔαΐατο ΡΡτο ΑἸΟΙ 
ταοπθηΐ ΟΥ̓ΔΠ]ΠΙδἰ1ο]. Ηοσοάϊδῃ. 
Ρ. 461. οἴχπὶ δηποί, Ἐπ ΝΝ Β. 

768. ὠκυπτ. τῶν πτερῶν τὰ 
μὲν καλεῖται πτίλα, τὰ δὲ πτερὼ, 
τὰ δὲ ὠκύπτερα (ρίτπιπαε, δέοοῖ- 
οὐδνὺ δολιν "πα (6 ἀ6γΠ). 5. 

705 Σἰς εὐτὶ εὐτελῶς (περ11-- 
Θθηξθυ, π|8]6) γεγραμμένῳ χηνί. 8. 

7711. κοφψίχῳ. ν. 802. σκάφι- 
ον, νογέζοθπι, ἢ, 6. οαραΐ ἃ ρατίθ. 

εἰς εὐτέλειαν χηνὶ συγγεγραμμένῳ. 
Ἁ Ἁ , ΄ 2 Γ 

ὄυ δὲ κοψίχῳ γε ὄχάφιον ἀποτετιλμένῷ. 

ταυτὶ μὲν ἠκάσμεσϑα κατὰ τὸν Αἰσχύλον" 

ῬΤΟΡΥΪΘ Υοχ ἐοηβϑιιγϑηι ψαδη απ 
ψΟΥ ΟΙ5 5 β:ΣΠοδέ, 8.: ἄποτ. ἀπο- 
κεκομμένῳ (ἀποκεκαρμένῳ. Ἱοῖοτ.) 
δύο δὲ εἴδη κουρᾶς, σκάφιον καὶ 
κῆπος εἴς, οἵ. ΘοΒΠ ΘΙ ΕΥ̓ Ἰ6χ. δύ. 
ν. σκαφὶς, 4. 
78 κατὰ τὸν Αἐσχύλον. ἐ- 

κεῖνος γὰρ “ιβυστικὴν. αὐτὴν κα- 
λεῖ παροιμίαν" ως δ᾽ ἔστι μύ- 
ὅν τῶν Δι υστικῶν λόγος. 
Πληγέν τ᾽ ἀτράκτῳ τοξικῷ 
τὸν ἀετὸν Εἰπεῖν ἐδόντα 
μηχανὴν πτερώματος" Τ' ἁ δ᾽ 
οὐχ ὑπ᾽ ἄλλων, ἀλλὰ τοῖς 
αὐτῶν πτεροῖς Ἁλισπκόμε- 

σϑα. (ἔγαστ. δχ ΑθβοηυἹ Μυτπιῖ- 
ἀοπίῖριιβ. νιὰ, ΔΕΈΞΟΒΥ]. δολ2. νο]. 
5. Ρ. 81.) πεποίηκε γὰρ ὁ Αἰσχύλος 
ἀετὸν τρωννύμενον καὶ λέγοντα 
ταῦτα, ἐπειδὴ εἶδε τὸ βέλος ἐπτε- 
ρωμένον καὶ ἐμπεπαρμένον αὐ- 
τῷ. καὶ ἡμεῖς οὐν, φησὶν, οὐχ 
ὑπ᾿ ἄλλων πάσχομεν ταῦτα, ἀλ- 
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τὰδ᾽ οὐχ ὑπ᾽ ἄλλων, ἀλλὰ τοῖς αὑτῶν πτε- 

ΕΠ. ἄγε δὴ, τί χρὴ δοᾶν; 
ΠΗ. 

778 
ϑῦσαι μετὰ τοῦτο. 

οοἵς. 

πρῶτον ὄνομα τῇ πόλει 
ϑέσϑαι τι μέγα καὶ κλεινόν" εἶτα τοῖς ϑεοῖς 

ταῦτα κἀμοὶ ξυνδοκεῖ. 
φέρ᾽ ἴδω, τί δ᾽ ἡμῖν τοὔνομ᾽ ἔσται τῇ πόλει; 
βούλεσθε τὸ μέγα τοῦτο τοὐκ “ακεδαίμονος, 

Ἡράλχλεις, 

ΕΠ. 

ΠΕ. 

Σπάρτην, ὄνομα καλῶμεν αὐτήν; 
ΕὙ. 

780 σπάρτην γὰρ ἂν ϑείμην ἐγὼ τῇ ᾿μῇ πόλει; 
οὐδ᾽ ἂν χαμεύνῃ, πάνυ γε κειρίαν γ᾽ ἔχων. 
τί δῆτ᾽ ὄνομ᾽ αὐτῇ ϑησόμεσϑ᾽; 

ἐντευϑενὶ 

ἐκ τῶν νεφελῶν καὶ τῶν μετεώρων χωρίων 
χαῦνόν τι πάνυ. 

λὰ τῇ ξαυτῶν γνώμῃ. 5. κατὰ 
τὸν Αἰσχ. 5εομπάμηι «165 ολγίωπε, 
εαπὶ αἀἰοίε τάδ᾽ οὐχ εἴς, ἴα μᾶθο 
νἱἀθηΐαῦ Θχρ σαν! ΡΟοβ56., 66 ἔοτ- 
ἔδϑϑθ οριὶὶβ εδὶ σοπ)θοϊσα, 4{8Π| 
ΟἸΐπι ὑσοροβιῖΐ, χατὰ τό γ᾽ Αἰσχύ- 
λου, ϑδεοιμπάμηι ἐμὰ “65ολγίδ αἰ- 
οἔμπι. ϑ΄πα}}15. Αδβδορίσα ἔδρι]α 6ὃχ 
Αρμίμοηϊο Ἰορίτῦ ἂρ. Εασίατα 
ΟΟΧΥΠΙ. εὐ ἔδ. 189. ϑγηπίαρτηδιῖβ 
ῬΙδηπά., αξ ἀηποΐαν!ς Β. 146πὶ 8}-᾿ 
ποίαν, ἠκάσμεϑα ζγο εἰκά- 
σμεϑα ἀϊοὶ Αἰτοςθ, δ υβίξαὶ!ου θπὶ 
6556 Πυιι5. ΥὙΘΥΡῚ βιγιιοϊσϑηι ΟἸΙΠῚ 
ἀδῖνο, νϑὶαΐ ἀρ. Ἀθ]ίδηππι Υ, Η. 
9, 82, ..ϑϑηβι5 ἰοοΐ,κΚ Ἰηαυϊῖ: ,,15 
ΑνΊθιι5 ἴρ51 05 σεααταϊηγιι5 51Π|1- 
165. ἴα αὐ μῃοὺ πορὶβ ἀθδ ποβίσα 
Ξθῃϊθητία ον θη θυ, ναἰθαΐσιι 146 1|, 
αποᾶ ἀδ δα1118, φιιδπὶ βαρίττα ρ6π- 
Ὡΐ5 Θ4Ό1]86 αἰαΐα νυ]ηδσανεχαῖ, αἱ- 
χὶῦ Αθβϑοδυ δ." ΡΥδθίου ρδγοθιηῖο- 
δταρμοβς. ἰαπάδίιγ ἀθ6 μος ργονοῦ- 
Ρῖο δὲ 1115 νοΐθυμιη,, ψαὶ 1ὰ τἰβὰσ- 
Ρασγπηΐ, Θδΐακου., Ν]56611, ροβιιιηη. 
ς. 12. 

775. Ρ] Θοπαϑηιαπι εἶτα μετὰ τοῦ- 
το 11]πιοίγανὴς Ῥούβοη, ρυϑϑξ, Εὰσρ. 
Ρ. ΧΉΙΧ. Β. 5.: τοῖς ϑεοῖς. τοῖς 
ὄρνισι δηλονότι, 

780, 1. οι 6χ ἀπιρίριο, »σπάρ- 
τη ἀϊοίϊταν ξιιη8 εχ βρᾶυίο, ρ]ϑηΐα 
δοηϊβίαθ 5111}, ξαοίας, ν. Ρ]1η. Η. 
Ν. 19, 2.: 94: 9., Νίο!αβ. δὰ σεοο- 
Ῥοῃ. 1. Ρ. 9396. φχιοιιοάο σπαρτία 
πη Ἰθοῦῖβ δα μι θθδηΐαῦ, ἀοσοῖ ΑΥἹ- 
βἰοί, Μροῆδῃ, Οαδοϑβῦ, 95. -- κει- 
οία εξῖ σϑηϊβ ἸΟΥῚΪ ΠΣΠΊΪΟΥΒ., 480 
Ἰδοῦ νἱποϊθραπίαγ, ψν, Ῥυδεδίευ 4]1- 
ο5 Οταπιπιαίίοος Ζοιαζ, 9. Ρ. 1189. 
-- χγαμεύνη Ἰϑοῖμ5 ΒιιΠ11}15 οἵ νἱ- 
115. αἰοϊταγ. ν. Ηομπβέθσῃ. δὰ Ρο]]αο, 
10, 85. εἴο. ϑέσϑαι σπάρτην 
χαμεύνῃ εϑῖ δραγέειεπι ζώτιοπι αἀ- 
Δίδογο αὐ ἰθοέμπε ἱπιέοτι οπάμπι. “΄ 
Β. πάνυ --- ἔχων; μεομπφμε 561 
φμοάομπφμθ ἴογώπι ἤαύθηϑ, Ἐ. 6. 
πποάο ἰογώπι φμοάνὶ5 μαθέαπι. Β68.: 
δὲ αἰξογίμδ ροπογὶβ {απο Παῦϑδαπι. 
Ταυὶοῦ μᾶθο βἰρηϊποδίίο τοῦ πάνυ 

ξ. 
᾿ 78ά. χαῦνον; διμρογδώπι) 5ρίετ- 
ἀΐάμπι. ποῖαι οϑῦ. χαῦνα ῬΥΟΡΥΊΘ 
ἀἰοὶ πιο]]α, ἔμηροβα, Ἰηξαῖα; 568 
Πρυγχαῖθ πιβιυρατῚ βοϊθὲ νοχ, ΠΘαΠ16 
ἀπὸ πιοᾶο. Ρίπάδγιιβ Νϑιη. 8. 76. 
κενεᾶν δ᾽ ἐλπίδων χαῦνον τέλος, 
ἢ. 6. ψαζιιέπι, ἔγιατιθ. χαυνοπρώκτους 
Οοπιΐοιιβ ἀρρϑι]ανὶξ σϑέωΐέοβ ΘΗ. 
106,, πϑᾷαθ Πΐο 1ρΡ856 ἰοοῖιδ ΟαΥΘΧῈ 
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ΠΕ. 

ἌΡΙΣ ΤΟ ΦΗΑΝΟΥΊἾΏΣ 

βούλει Νεφελοκοχκυγίαν; 

785 ΕΠ. ἰοὺ ἰοὺ, καλόν γ᾽ ἀτεχνῶς καὶ μέγ᾽ εὗρες τοὔνομα! 

ΕΥ̓͂. ἀρ’ ἐστὶν αὕτη γ᾽ ἡ Νεφελοκοχκυγία, 
θοὸν ΘΙ ῬΟΙΣ δε 9 ΠῚ ᾿ τ: 

ἘΠῚ: 
ἵνα καὶ τὰ Θεαγένους τὰ πολλὰ χρήματα, 
τά τ᾽ Δἰσχίνου γ᾽ ἅπαντα; 

ΠΕ. καὶ λῷστον μὲν ἢ 
τὸ Φλέγρας πεδίον, ἵν᾽ οἱ ϑεοὶ τοὺς Γηγενεῖς 

190 ἀλαζξονευόμενοι καϑυπερηκόντισαν. 
ΕΥ̓͂. λιπαρὸν τὸ χρῆμα τῆς πόλεως! τίς δαὶ ϑεὸς 

πολιοῦχος ἔσται; τῷ ξανοῦμεν τὸν πέπλον; 

νἱἀθῦιῦ ἰγομΐα, ΠΕ]. : δίσιθτι 
χσϑοΐέὲ ἰοοζογπ, ἀμί οδολιναπιπιέοτι 
(Νδπηιθη). 

784. Νορποϊοσοσουρῖαθ Πυ]ὰβ 
τηθηϊοηθπι ἴδοις, τποπθηΐθ Κ,, 
Γλιοϊϑηὰς ΜΟΥ. Ηϊβι. 1, 29. 

785. νεύϑβιιβ 51Π111}}5. 111 δρ. Ηδ- 
ῬΠδοθϑιϊομθια ο, 18.7) Ρ..96. 6α. σ615- 
Τοτα., 

Ἐδιε κισσοχαῖτ᾽ ἄναξ, χαῖρ᾽, ἔ- 
φασχ᾽ ᾿Εκφαντίδης. 

ΠΝ Ηδρπαββιϊοη: τὸ μὲν οὖν καϑα- 
ρὸν Κρατίνειον τοιοῦτόν ἐστι" πο- 
λυσχημάτιστον δὲ αὐτὸ πε- 
ποιήκασιν οἱ Κωμικοί. ποο 
ἄππι ποῖ δηϊπιϑαἀνοσιαπὲ νἱστὶ ἀοοίϊ 
εὐ ΠΡΥῸ5 βου, ἴῃ ααΐϊρ5 Ππαθο 
ἴα βουϊρία βιηῦ: 

ἑοὺ ἰοὺ, 
καλὸν γ᾽ ἀξ. --- τοὔνομα, 

σεΥρα καλύν γε --- τοὔνομα παροηΐ 
ῬΥΟ ΒΘΏΔΥΙΟ, ΡὈτοάιιοῖα ἀπθαϊα ἱπ 
ἀτεχνώς σοπῖγα αύΐθηι, ἰβπΊΘΥΘ 

ταγρθαγταπξ,. βοδίθηὶ διιΐθηὶ ᾿ϊ 50Υ1- 
Ῥίογθϑ δ] ϑπιοαϊ ψθύβιθ 5. ἈΘΥΠΔΥ- 
ἰθι15, δρ 551} 4116 δϑὲ ᾿ΥΥΙΟΙΙ ΠῚ 
1Ππ4 πχεῖγαπι δὰ οχρυϊπιθπάπμ Ἐ- 
Ῥορὶβ αἴεοίιηι, 46 πὶ ΟΘΡΘΥΘ ΠῸΠ 
νἱἀθιυῦ 5θηδ 5: 14 αποα εοἰϊδηι 
41101 ξασΐαπι ν᾽ θηλι5, νϑὶιὲ Βδη. 
809., 625. 56 αι. ΡΙμε, 682., 684. 
ΕΠ.» δο.. 977... 190: ἈῸΠ. Φ0η., 
9259.. 456. 5644. εἴα. 

787. Θεαγ. --- λέγεται, ὅτι με- 
γαλέμπορός τις ἐβούλετο εἶναι, πε- 
ραΐτης ἀλαξὼν, ψευδόπλουτος. ἐ- 
καλεῖτο δὲ Καπνὸς, ὅτι πολλὰ 
ὑπισχνούμενος οὐδὲν ἐτέλει. Εὔπο- 

λις ἐν Δήμοις. 8. οἵ, ᾿Ἰπξογῖας 1049,, 
1908. 

788. Αἰσχίνου. οὗτος πένης, 
ϑούττόμενοο, χαὶ αὐτὸς ἐπὶ πλού- 
τῷ τ Νν: ὁὲ Αἰσχίνης Σελλοῦ. ἔ- 
λε) Ὃν δὲ ἐκ “μεταφορᾶς τοιούτους 
ΣΎ ἢ: καὶ τὸ ἀλαζονεύεσϑαι δὲ 
σελλίζειν. 85. οἵ, Ψε5ρ. 316., 445. --- 
λῴστον ρμζο λῷον. νἱα, ΜαΈΙΝ. οΥ. 
δτ. ὃ. 464. Ἰητο Πρ ϑπάιαπι πεδίον, 

789, τὸ Φλέγρας. πεδίον. --- 
διαβάλλει αὐτὸ ὡς κακεῖνο πεπλα- 
σμένον ὑπὸ τῶν ποιητῶν. ἔστι δὲ 
τῆς Θρᾷκης πεδίον. -- Οὃ. Ββτο- 
οι. 7, 199. αὐται γάρ εἶσι αἱ τὴν 
νῦν Παλλήνην, πρότερον ὃὲ Φλέ- 
γρὴην καλεομένην νεμόμεναι. δῖσα- 
Ῥο Ἐκοοτρί. Π|ΡυῚ 7, 19:: ὅτι ἡ 
Ταλλήνη χεῤῥόνησος -- ,Φλέγρα τὸ 
πρὶν ἐκαλεῖτο" ᾧκουν δ᾽ αὐτὴν οἵ 
μυϑευόμενοι γίγαντες, ἔϑνος ἀσε- 
βὲς καὶ ἄνομον, οὕς “Ἡρακλῆς δεέ- 
φϑειρεν εἴς. --- τοὺς Γηγ., Οἱ- 
δαηπίθβ, 46 ψυ]θὰ5 νἹαά. Μ γι ϊοὶ. 

790. ἔασοιθ. 8.: δέον (1η16]]. εἶσ 
πεῖν) κατεπολέμησαν, φησὶ 
τοῖς ἀλαζονεύμασιν ὑπερέβαλον αὖὐ- 
τούς. τιᾶ]6 ϑιια. ν. Φλέγρα εἰ Α- 
ΥἹβιορ Πα π18. δα. [6], ἃ. 1623. ἀλα- 
ξονευομένους. 

791, 2. λιπ. --- πόλεως. ἴι. 6. 
ἡ πόλις, Ρμίογα, οργθρία, εὠσῦϑ. 118 
λιπαρὸς 586086 46 ΓΡΙΡα5, αὐ ΝᾺ. 
908... Αοἢ. 605. Αἰμθηδβ Ρὶπάδγιβ 
ἀϊχογαῖ. λιπαρὰς, ἃ Ρορῃ]δγῖοιι5 
Ῥτγορίθυθα πιιοίαίιβ. ν. Αθβοηῖπ. 
ΕΡ. 4. πολιοῦχος οϑξ τρὶς ργαό- 
565) 68 ἐπίθ]αχῖθ. ΜΠΙποσνᾶθ δρὶ- 



ΟΡΝΊΙΘΕΣ. 

ΠΕ. 

ΕΥ. 

795 

941 

τί δ᾽ οὐκ ᾿4ϑηναίαν ἐῶμεν πολιάδα; 
καὶ πῶς ἂν ἔτι γένοιτ᾽ ἂν εὔτακτος πόλις, 

ὅπου ϑεὸς γυνὴ γεγονυῖα πονοπλίαν 
ἕστηχ'᾽ ἔχουσα, Κλεισϑένης δὲ κερκίδα; 

ΠΕ. 

ΕΠ. 

τίς δ᾽ αὖ καϑέξει τῆς πόλεως τὸ Πελαργικόν; 

ὄρνις ἀφ᾽ ἡμῶν τοῦ γένους τοῦ Περσικοῦ, 
ὅσπερ λέγεται δεινότατος εἶναι πανταχοῦ 

800 
ΕΥ. 

"άρεος νεοττός. 
ὦ νεοττὲ δέσποτα! 

ὡς δ᾽ ὁ ϑεὸς ἐπιτήδειος οἰκεῖν ἐπὶ πετρῶν! 

τποῖου εἰΐατα ΝῸΡ. 602. (εὐ Ἐσα. 
577.) τλοχ βδοᾶθπι βθηβιι πολιάς. 
Β, -- τῷ -- πέπλον; ἀς ρερῖο 
1 Ῥϑηδί θη 8615 ἀθαϊιοι 50] 10 οπηηΐα 
Ῥευνι!ραῖα. ν. ΜΙ θα γϑ1 1 Ῥαπδίμοπαθα 
α. 17. 18. 8». Β6. σοῃΐουυσ 551 
Ἐπτρ. Ηδο. 445. 5644. Β.: 8016- 
Ῥϑηὶ Αἰ μθηη. 5. σποαιιθ δππηο Ρδη- 
ἰπθηθοῖβ Τπϑρη58 σΟΙΠσεΥθ Ρ6- 
Ῥίμππι ΜΙ παύναθ, 1: 4πὸ ξογίϊαηι 
νἱγούαηι οἵ Πδύοτιπὶ Υὸ5 ἀδρίοϊαθ 
εγδπῖ, νυ. Ῥο]ϊὰχ 7, 50., 6556]. δα 
Ἡϊοα, 851ς5. 9. Ρ. 440. ξαίνειν (ρτο- 
Ῥτα οατγπιίτιατα ἰαπαπι) ἢ. 1, 6ϑὲ 6 
ἐαχια σοτιγίοεγε. 

793. ἐῶμεν εἶναι τὴν ϑεὸν ταύ- 
" - .“.,- ᾿Ξ 

τὴν τὴν πολιοῦχον; Υἱάΐοι]6, αδ51 
Αἴδθπδαθ δρθυθῃ Υ, 

796. ΟἸϊδελοτιος (4λπιν!β ΟΥ̓ 5 
Σογίβδβϑθ ἃ σϑηΐθ 1186, 486 Ῥ].γ68 
6)5 ΠΟΙ Πἶβ Υ]γῸ5 ΟΘΙΒΌΥΘ5 Ρῥτο- 
αὐχίε, τὲ βιισρισαίαν ὙΝΊΕ]δπα.. τὰ- 
ΤᾺΘΗ) 110}}15 οσαΐῖ ποπῖο (ΝΡ. 854., 
Αοἢ. 118. Τῆθϑπι. 683., τπιοηθηΐθ 
Βε.: φίλαι γυναῖκες, ξυγγενεῖς τού- 
μοῦ τρύόπου.): τιπ46 6ἱ {ὐϊβαῖ 
κερπὶς, γαάϊιις Ἰοχίουμιβ, αἷθ 7}76-- 
ῥογίαάθ. ν, ϑομηθι θυ. 1η4. ϑουῖρίξ. 
ΤΟΙ σιιδῖ, Ρ. 9570. 5θᾳᾳ. 

797. τὸ Πελ. ὅτι ᾿Δἀϑήνῃσι τὸ 
Τ]Πελαργικὸν τεῖχος ἐν τῇ ἀκρο- 
πόλει, οὗ μέμνηται Καλλίμαχος 
(ἴχᾶρτη. 2383.) Τυρσηνῶν τεί- 
χισμα Πελαργικόν.ϑ8. 44, ὨΙοη, 
ΗΔ4]. Αμϊε. Βοπι. 1, 98., Ηεσυο. ἐ. 
...905.).. ΟΣ Ἰοχλ ρ: 298,, 
ΟΒδηα]οσ. Ἀθῖθθ ὥδὸὰ ΘΟτθοπδη- 
ἰαπᾶ ρ. 84. βεψι, κατέχειν ε5ῖ 

ΖΟΤ16 76, Ῥγαφεδ86 Ὁϊ τὴν πόλιν καὶ 
τὴν χώραν κατέχειν Ὀεπιοκβῖμ. Ρ. 
989. ρα. Πεῖξκ. Βτι: Π6 Ρε]αβρῖοο 
ΑΥΟῖβ πλιγὸ. ατποπὶ ἔαοοία Π|ελαρ- 
γικὸν ἀρρε]]αὲ Οοπιΐοιβ, δ6 οἷοο- 
ὨΐδΥ πὶ ΠΌΙΘη ΔΙ Ππᾶθη5, ν᾿. Μεγ. 
ἴπ σδογορία ο. 5. οἵ Αἴῇ, Τιθοῖδ. 6, 
1. (ἀπέοσρρ. Ρο]]αοἰβ 8, 101. Β, Ρδα- 
βδη. 1, 29, 4. ἐς δὲ τὴν ἀκρόπολιν 
ἔστιν ἔσοδος μία" ἑτέραν δὲ οὐ 
παρέχεται, πᾶσα ἀπότομος οὖσα 
καὶ τεῖχος ἔχουσα ἐχυρόν.) ᾿απιθίϑὶ 
Πελαργοὶ οἴίατα φαϑηάοσιιθ ΔΡΡΕ6]- 
Ἰαηΐαῦ Ῥεοϊαϑρίὶ. ἱποοϊαθππὶ 11] 
ῬΥΔΘΙΘΥ 8185 πλι]τα5 ΥΘσίομ 65 ΤΎΥ- 
τη θηΐα., ἀπᾶ46 58606 ΤΥΥΥΠΘηϊ νο- 
οαπΐαχ. πἴπο οβῖ, φιοα (Δ]Π1πηϑοπιιβ 
46. φυδάαπι πὐρ6 (2. νἱά. 8.) ἀἰϊχὶξ 
Τυρσηνῶν τείχισμα Πελαργικόν. 

798. οὗ. 974. 
800. Ἄρεος, αὐ Σωκράτεος. Α6ο- 

Ἰοαπὶ δὲ ροδιϊοιπι 6556 πιοηδῖΐ ΒΥ, 
"ἄρεως Δ Ἄρευς: ν.Ἐπκίαῖῃ. δα Ηοτα, 
Ῥ. 518. εἰς ἴᾶπιθὰ να]ραῦ ΠΡΥῚ: 
βορὰ Α Ρατίβ, εἵ Βδν. ἴάρεος. 5.: 
ἤδρεως νεοττός. ἐπεὶ μάχιμος ὁ 
ἀλεκτρυών. --- Β.: τ» Θαΐϊα Ραρπαχ 
εβδί (Αθβορ. ἔα. 10.), Τ7αγεὶδ. ρμί- 
ἴως ἀϊοϊταν: Μασ δηΐπι οὐδ 5806 υ.", 
οἵ, νοββ. Το]. σϑηΐ. 9, 90. --- ὃ ἐ- 
σποτα δφ81105 Δρρϑι]αῖαν, πὲ ἀδιι5. 
νά Εὺτγὶρ. ἰητΕΥΡΡ. δὰ Ηΐρρ. 80. 

801. ἐπὶ πετρῶν. 4ἰδυμός φη- 
σι τὸ Πελαργικὸν τεῖχος ἐπὶ πε- 
τρῶν κεῖσθαι. 8. οἴ. Ῥαμδαμπίαα 1. 
1, δα 798. --- φματπ ἀρέμ5 πο ἀδμδ 
δ5ὲ αὐ λαῤίεατιάμπι ἦπι ταρίθω8! Ἡ. 
6. ἴῃ γαρΊθ 5 ἀγοὶβ ΑἸ μοπάχαμ. α1- 
οἴππι εἰρωνικῶς. 
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ΠΕ. 

ΡΙΕΣ ΕΟ ΦΙΦΝΝΟΡΙΣ 

ἄγε νυν, σὺ μὲν βάδιξε πρὸς τὸν ἀέρα, 
καὶ τοῖσι τειχίζουσι παραδιακόνει, 

΄ λ , 

χάλικας παραφόρει, πηλὸν ἀποδὺς ὄργασον, 

80 λεκάνην ἀνένεγκε, κατάπεσ᾽ ἀπὸ τῆς κλίμακος, 

φύλακας κατάστηδσαι. τὸ πῦρ ἔγκρυπτ᾽ ἀεὶ, 
χωδωνοφορῶν περίτρεχε, καὶ κάϑευδ᾽ ἐχεῖ" 

κήρυκε δὲ πέμψον, τὸν μὲν εἰς ϑεοὺς ἄνω, 
[ν} 9: 5. 2 ΠΩ, ΄ ΄ 

ἕτερον δ᾽ ἀνωϑεν αὖ παρ΄ ἀνθρώπους κάτω, 

810 
ΕὙ. 

οἴμωξε παρ᾽ ἔξ. 
ΠΕ. 

κἀκεῖθεν αὖϑις παρ᾽ ἐμέ. 
σὺ δέ γ᾽ αὐτοῦ μένων 

“ 5: 2 Ἕ: - 

ἴθ᾽, ὦ ᾽γάϑ'᾽, οἵ πέμπω σ᾽ ἐγώ: 
οὐδὲν γὰρ ἄνευ σοῦ τῶνδ᾽, ἃ λέγω, πεπράξεται. 
ἐγὼ δ᾽. ἵνα ϑύσω τοῖσι καινοῖσιν Ὡεοῖς, 
τὸν ἱερέα πέμψοντα τὴν πομπὴν καλῶ. 

818 

802. Δ]Ποχυαϊξαν ἘποΙρΙ θη. 
δ80ά. χάληκες (χάλικες) οἱ εἰς 

τὰς οἰκοδομὰς μικροὶ λίϑοι. 5]. 
Νοῖ. - ν. Ηδϑυοῖ. ἢ. ν. ἸῃΊΘΥΡΡ. 
ε)υ5. ὀργάσαι πῆλον εβῖ πιαάε- 
1}ἀἃοοτὲ. πιαοεγαᾶγθ ἐμέμπε (ΜδττεΙ). 
ν. Ῥμγυγηΐοι. Αρρϑῦ. βορμϊβί. 80. 
ΒαΠΏΚθη, δα Τίπι. Ρ. 180. (8. ὄρ - 
γασον. -- ἀντὶ τοῦ μάλαξον. --- 
λεχάνη εδὶ Ῥϑῖθ}]α σδθιπεπῖο Ρ]6- 
1:8. κατάπεσε ΘΟΠΊΪο6 αἸΟΙΓΕΥ͂ ΡΤῸ 
κατάβαινε, (Ὁ) υἂὐ ἀπ᾿ ὄνου κατα- 
πεσὼν Νυἢ. 1276. --- Β. 

806. τὸ πῦρ ἐγκορ. ἀεί. ἵνα 
σχῆ αὐτὸ, εἰ χρεία γενήσεται φυ- 
λαπῆς. εἰώϑασι γὰρ ἐν ταῖς φυλα- 
καῖς πυρκαϊὰν καίειν. 8, 

807. κω δ. οὗ περίπολοι τὰς φυ- 
λακὰς “περισκοποῦντες [ἐρχόμενοι 
ἐπὶ τοὺς φύλακας] κώδωνας εἶχον, 
καὶ διὰ τούτων ἐψόφουν, πειρά- 
ζοντες τὸν καϑεύδοντα, καὶ ἵνα οἱ 
φυλάττοντες ἀντιφϑέγγωνται. μή- 
ποτε δὲ παρακωμῳδεῖ τὸν Εὐρι- 
πίδην, Παλαμήδην οὐ πρὸ πολλοῦ 
δεδιδαγμένον. (ΟἸγρ. 91. 1. ϑ6 80]. 
Ἑπτρ. ΟΥδβι, 499, δα. Μία, 4 Ρα- 
Ιαπιθάος φασὶ δὲ αὐτὸν εὑρεῖν 
φρυκχκτωρίας. καὶ μέτρα, καὶ 
σταϑμοὺς, καὶ πεττείας, καὶ γράμ- 

παῖ. παῖ. τὸ κανοῦν αἴρεσῦε καὶ τὴν χέρνιβα. ᾽ ἢ ς 9 

ματα, καὶ φυλακὰς. καὶ δί- 
σκους καὶ ἀστραγάλους ) 8. οἵ, 1082. 

808. οἵ. ἀπμοῖ. δὰ 585. 
811. παρ᾽ ἐμέ. παίξων τοῦτό 

φησιν, ἐπειδὴ εἶπεν αὐτῷ παρ᾽ 
ἐμ ἑ. 8. αἰχοταὶ ΑἸΤΕΥ κἀκεῖϑεν αυ- 
ὅϑις παρ᾽ ἐμὲ, 1. ε. πρὸς ἐμέ. τ1π|- 
τῆ γοΥρα ὑϑροῦῦ ἕασείις ἘπροΙρι- 
465, 564 αἱϊο βρηῆβα. ἰδὲ] παρ᾽ ἐμὲ 
ἘΠ ΤΡΕΕΣ τος (ν6} ρϑγ πιὲ.), πε 
εβϑὲ ἂρ. ῬΙϑιυξιπι 586 06. Ἐριὰ. 5, 2, 
14.: 1)μπὶ δίπθ τὴ ψμαθγαϑ, ψιαθ- 
χαϑ Ὥϊθα σαιῖιβ8 τοδὶ πιά ο ἔπι τπατὶ. εἴ 
ΜΘμΆΘΟΠΠ,, 5, 1, 97.: πιθὰ ψωΐξάεπι 
Πογοίε οαῦβα υἱάμα νἱνῖέο. --- Βχ- 
(οηβιιοῖα βα]ΐϑπαὶ δὲ νϑ]θα]οθηαὶ 
ξουπατα οταὶ χαῖρε, ΡΥῸ δὰ οἴμωξε 
ΟΟΠΪΘΕ ΡΟ δα Β. 

819. πεπράξεται Ῥτο πραχϑή- 
σεται. γ. ΜΟΟΙΙΒ Ρ. 294. Β. 56 
Ροϊεβδὶ εὐϊδπὶ 6588 56ηϑιι ῬΥΟΡΥΙΟ 
7}αοέμπι ἐμογὶς νεὶ δεαεῖπι 716ὲ. οἵ, 
Μδῖῖπ. δύ. δύ. ὃ. 498. 

814. πέμπειν πομπὴν εϑὶ 
ἀμσεγθ, ᾿πϑὶϊ ΘΟ 6 ῬΟΠΊΡ ἃ Π 58 ΟΥ̓Δ, 
πὲ ΑΟΗ. 934 .ν ΕδοΪ. 751. οἵ. ϑρᾶμῃ.- 
δα (δ). τ. 9. ρ. 554. Β. 

815. πιομπῖς Β. βϑοσπάππι Ἀ- 
ῬΥθβο. Απΐπι. 84 Ἀδβομνίαπι ὕ, 1. 
Ρ- 509. ΞΘ 4. οἱ Ὅννοβ. Μῆβο. οὐἱᾷ, 
Ῥ. 5335., αἴρειν κανοῦν 6556 αἰὔογγθ 
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ΧΟ. ὁμοῤῥοθῶ, ξυνϑέλω, 
ξυμπαραινέσας ἔχω, 
προσόδια μεγάλα σεμνὰ προσιέναι 
ϑεοῖσιν, ἅμα δὲ προσέτι χάριτος ἕνεκα 

890 (5) προβάτιον τι ϑύειν. 
τ ἤτω, ἴτω δὲ Πυϑιὰς βοὰ ϑεῷ" 

᾿ξυνᾳδέτω δὲ Χαῖρις ὠδάν. 
ΕΠ. παῦσαι σὺ φυσῶν. Ἡράκλεις, τουτὶ τί ἡν, 

Φαγεϊξέσιεπι. 568. αἴρεσϑαι κ. τὰ ροτν- 
Ζαπιάίωπε ἔπε Ροπιρα δμδοῖρο7 . οἱ 
παῖ, παῖ εἴς. ἀϊοΐ Ρτο μοο ω παῖ- 
δὲς (561); ὑμῶν ο μὲν αἰρέσϑω 
τὸ κανοῦν, ὃ δὲ ἕτερος τὴν χέονι- 
βα. --- 8.: τὴν χέρνιβα. τὸ ὕ- 
δῶρ. --- Β-: τὴν χέρνιβα ἀρ. Βοπι. 
6558 δαιδηῖ δὰ ΔΡ]τιθ 85 ΠΊΘΗ118, 
χέρνιβον δυΐθηηι νᾶ5, 10 αή|πᾶ 1118 
σοπεϊηοίαγ, ἀοοπογηξ Ἰπέθυρρ. Ρο]- 
1ποῖ5 Ρ. 1992. πος ἔαπιθη Ἰοοο χέρ- 
ψνιῷ ρτο χερνίβῳ Ῥοῃὶν]ἀεδίμῃγ (ΡΟΥ 
ΞΥΠΘΟΔΟΟΠ ΘΠ). ΡΟΪΆΡΥΟ 5θὰ ἐγ] ἃ 
Δο4ι8 80 σδηϊβίγο ἴῃ ΡΟΙΠΊΡΙ5 δὲ 
ΒΘΟΥΠΟΙ5 οὐαΐ οριιβ. υ. Ρδο. 898., 
ῬοΙ χ 10, 65. εἴα. 

5816, 1. ὁμοῦ ὁ. Σοφοκλέους ἐκ 
Πηλέως, ἀντὶ τοῦ τὸ αὐτὸ φρο- 
γνῶ. ὁμοῤῥοθεῖν δὲ χυρίως τὸ 
ἅμα καὶ συμφώνως ἐρέσσειν " (πᾶπι 
ῥόϑος ἀϊοϊτυγ βίγθρίτι5, {θην ρ]- 
ϑδηΐδβ τη Υ]8 ΥΘΠ] Εἰποϊαηξ, ν. Η6- 
500}. Β,) νῦν δὲ ἀντὶ τοῦ συνεργῶ 
τῇ εἰς θεοὺς ϑυσίᾳ. συμπαραιν. 
ἔχω. ἀντὶ τοῦ συμπαρήνεσα. 5... τι 
διακναίσας ἔχει Ἐςο]. 952. Β. οἵ. 
Μαΐξ. συ. δύ. ὃ. 559, Ρ. 

818. προσόδια. ἀπὸ τῶν προσ- 
όδων. (ΝΡ. 906. καὶ πρόσοδοι; μα- 
κάρων ἱερώταται. 16. οὕτω. δὲ ἔ- 
λεγον τὰς προσαγομένας τοῖς Ὡεοῖς 
ϑυσίας, καὶ ἱπροσόδια) τὰ εἰς πα- 
νηγύρεις τῶν ϑεῶν ποιήματα παρὰ 
τῶν Λυρικῶν λεγόμενα. 8. 5ππηὲ 
δωρρ]ϊοαίίοτιο5. ν. ϑρΆΉ". δὰ (α]- 
1π|. ἢ. 1π Τονθῆι 1, Β, 

820. ἴξα Βϑηΐμ], Ὠϊπά. ΠΡυὶ πρύβα- 
τον, ἀοἰοϊοηΐθ πηοίτο. 

821. Πυῦ. βοα. --- ἡ μετ᾽ αὖ- 
λοῦ γινομένη βοή. τὸ Πύϑιον μέ- 
λος. ἔνϑεν καὶ πυϑαύλης γίνεται. 
οὕτω δὲ ἔλεγον τὸν παιᾶνα. καὶ 
τοῦτο δὲ ἐκ Πηλέως. 8. οἵ. ϑομπεῖ- 
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ἕν 8.0. 

ἄο. 

111. Ὁ 

1}, 

τ ΤῊΣ 

ΤῸ Η: 

ΠΤ 

ον. 1θχ, συ. ν. πυϑαύ]ης. --- θεῷ, 
Βίηρσαϊο ἄθο, πὸ αυΐβα ἀείποθρε 
Ἰῃν ΟΟΘὈΙΠΕΓ. ἀμέτρως ΠΡΥΣ τῷ ϑεῷ 

899, ὡς αὐτομάτως ἐπιόντος αὐ. 
τοῦ ταῖς εὐωχίαις. ἦν δὲ ὁ “ζαῖρις 
οὗτος κιϑαρφῳδὸς, καὶ γέγονεν αὐ- 
λητής. (εγαπὲ ἀδορθοῖ ΑἸ ΘῺ15 ἐ1-- 
Βιοίηθο: νἱθθ Ρ]δῇ. ΑἸΟΙΡ. 1. Ρ. 114. 
οα. Αςξ., Βᾶμγυ, δὰ Ρ]αΐῖ. ΑἸ. οᾶρ. 
ὩΣ Ρ.69: ὅθ αι, ) 16 1 δηποῖ, δὰ ΔΟἢ. 
810. οδίθυιπη νοΥρα καὶ γέγ. αὐλη- 
τὴς ταονοηΐ βαβρ]οἵομ θπι Ρτορίευ 
Ξθααθητῖα 1114 ἔστι καὶ ἕτερος αὖὐ- 
λητὴς εἴο.) μνημονεύει δὲ αὐτοῦ 
καὶ Φερεκράτης ἐν ᾿Ζγροῖς" φέρ᾽ 
ἴδω; κπιϑαρῳδός τις κάκι- 
τος ἐγένετο (Ὁ) Πεισίου 
Μέλη Θ᾽ μετὰ Πέλητα ἦν, 
ἔχ᾽ ἀτρέ μας ἐγ ὧδα ,“Δαῖριες. 
(5οΥ1Ρ. μετὰ Μέλητ᾽. β΄. ἔχ 
ἀτρέμας, ᾿Βγῷδα, Χαῖρις. 
ἦν ᾿πιθυρσθίδιϊο 6βί, ,4π8 νΘΥΒι15 
Θνουλταγ. ) ἔστι παὶ ἕτερος αὐλη- 
τὴς, οὗ μνημονεύει Κρατῖνος ἐν 
ΝἝοεμέσει. 85. εἴ. Ῥαο. 895. 

893. 5644. -- ἔξεισιν ἱερέα καὶ 
αὐλητὴν ἔχων. 8. φυσῶν αὐλόν͵ 
ΤἸΡΊΟΙΗΙ μος ἱπιρογαΐ, ἀθη ΡΥΟρ 5 
δαἀβρθοίο Πποιπλπθ δχοϊδηιαΐ τουτὲ 
τί ἦν, τουτί; ἦἤοο, Ποῦ ἵτπιψιαπι; 
“μα τοὶ 6532 Υλίγαῖαν δυΐθπι οοΥ- 
ὙἹΠΗΠῚ 6115 ναϊζαπη οδρἰβίγαξιιπη, 

γποτο {ἰρϊοΐπαπι. 8.: ἔοικε δὲ ὁ 
αὐλητὴς διεσχενάσϑαι εἰς κόρακα. 
φόρβιον δέ ἐστι τὸ περικείμενον 
τῷ στόματι τοῦ αὐλητοῦ δέρμα, 
ἵνα μὴ σχισϑῇ τὸ χεῖλος αὐτοῦ. -- 
ἐμπεφορβιωμένον. (5ῖς φαϊ- 
ἄδθπι οοαα, ΑΥὐἱδίορμϑθμηθὶ, 8664 Εἰι- 
βἴβϑι ἢ. ρ. 539., πιομθπῖθ ΒΥύ., ἴῃ 
δι115 ἰηνθηῖϊ ἐμπεφορβειωμένον, 
«πο γαβεϊξαϊ, οιιπὶ να]46 ἀμρίας 
βίηΐς ἴογμαθ φορβιὰ οἱ φύρβιον.) 
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τουτί; μὰ Ζ(᾽ ἐγὼ πολλὰ δὴ καὶ δείν᾽ ἰδὼν 
825 οὔπω κόρακ᾽ εἶδον ἐμπεφορβειωμένον. 

ΕΠ. ἱερεῦ, σὸν ἔργον, ϑῦξ τοῖς καινοῖς ϑεοῖς.- 
ΤΕ. δράσω τάδ᾽. ἀλλὰ ποῦ ᾽στὶν ὃ τὸ κανοῦν ἔχων; 

εὔχεσϑε τῇ Ἑστίᾳ τῇ ὀρνιϑείῳ, καὶ τῷ ἰκτίνῳ τῷ 
ἑστιούχῳ, καὶ ὄρνισιν Ὀλυμπίοις καὶ ᾿Ολυμπίῃσι 
πᾶσι καὶ πάσῃσιν... 

ΧΟ. ὦ Σουνιέρακξ, χαῖρ᾽ ἄναξ Πελαργικέ! τρἰτ. 
1Ε. καὶ κύκνῳ Πυϑίῳ καὶ Ζ]ηλίῳ, καὶ Ζ4ητοῖ ὀρτυγο- 

μήτρᾳ, καὶ ᾿Δρτέμιδι ἀκαλανϑίδι.... 
ΠΕ. οὐκέτι Κολαινὶς, ἀλλ᾽ ἀκαλανϑὶς “άρτεμις. ἈΠῸ 

φορβειά ἐστιν ὁ χαλινός. Ἡροωδια- 
νὸς ἐν τῇ βίβλῳ (ἔοτε. ἐν τῇ β΄ βί- 
βλῳ) φησὶ τῆς ᾿Οδυσσειακῆς προῦσ- 
ῳδίας, τὸ φορβειὰ δεὰ τῆς 5. δ - 
φϑόγγου γράφεσϑαιε καὶ ὀξυτόνως. 
ἈΡΟΥΙ5. ἀ6 ἢἰβ ἸΟΥἹ8, χαϊθιις ο5 σου- 
ΒΥ ΘΘ ΒΘΓαΥ, ὯΘ πἰπαΐαπι ΒΡ Ί ΓΙ ιι5 
δηλ ἐτογεῖαγ, δος ΒΟΓΠ ΡΟ ΘΥ. 1 σοπῖ- 
ἸΠΡΆΕ 4θ ᾿πνϑπίίομθ ὑἰρῖαθ., ποῖ. 

14. ἴῃ Ὑν1ΘΙαπ 11 Ἰτι5., Δίς, τ. 1. 
. 9. Ῥ- 856. 5864. Β. 

827. 1'πὶ Ρτοαιϊῖ, «πὶ σαμἰϑἔγιιπι 

δεβίαι; βασθυάοβ βιαπιΐα 1πηἀθ ἀοπᾶ 

Αἰταυὶ ᾿ππρομῖδ δἴαιιθ 58 Υα διιβρὶ- 

οαίαγ θ8, 4.86 56 ΠαΣ οΥ̓αϊΐομθ 

84 ροραϊυμι. 77 ̓ ἰοἰαπια. ἸπτοΥρ. Β. 
827. εὔχεσϑε εἴο. ἐμιμήσατο 

τὰ τῶν ἀνθρώπων ἤϑη. καὶ γὰρ 
ἔϑος ἀπὸ τῆς Ἑστίας ἀπάρχεσϑαι 
ἐν ταῖς ϑυσίαις. (ν. Υ65ρ. 816. 86.) 
ἔμιξε δὲ τὰ ἐπίϑετα τῶν ϑεῶν τοῖς 
ὀρνέοις, Ἑστίᾳ ὀρνεϑείῳ καὶ 
ἐκτίνῳ ἑστεούζῳ. 5. ἀδ ῥιτίνῳ 
ἀϊούαπι δὰ 474. ΤΊ 65ηι, 338.. 
δηποίϑηΐθ θ 6.» εὔηταδε τοῖς Ὄλνμω- 

πίοις καὶ ταῖς ᾿Ολυμπίαισι εἴς, --- 
185. ῬΥβοβθβ βϑοογαοιβ δὰ ἔογηϊαβ 
πιθίγϊοας τουοσδη8 8. ἔγιβῖσα ἀ6- 

βαᾶαι; 4185 ῬΥΘΟΘ5 ῬΥΟϑ8 ΟΟμΒΟΥΙ- 
Ῥίδβ 6558, ᾿πιθ!]οχὶς θιτηα, 

8928, ὦ Σουνιεέρακε. ἐπεὶ περὶ 
ὁρνίϑων ὁ λόγος. ἀντὶ τοῖ Σου- 
νιᾶάρατε. “φαίνεται δὲ εἶναι Ποσει- 
δῶνος τὸ ἐπίϑετον. καὶ Ἱππεῦσι 
(556.}" ὦ δελφίνων μεδέων 
ΣΤ οι θεετιι παρὰτὸ ἐν Σουνίῳ 

ρῳ, τῆς ᾿ἀττικῆς τὰς εὐχὰς καὶ 

τὸς ἀρὰς δέχεσϑαι. Πελαργικὺ 

δὲ ἀντὶ τοῦ Πελασγικέ. () ἅμα δὲ 
ἴσως “αὶ παρὰ τὸν πελαργὸν, καὶ 
ὅτε ὁ Ποσειδῶν πελάγους ἔφορος. 
8. -- καὶ κύκνῳ Πυϑίῳ. Α- 
ΡΟ ηΐἶβ. ἐρίτπθῖα ἐγ Βαὶξ οΥ̓σπο, (αἱ 
68. ΔΡΟΊΙΠΠΩΙ Β8ΟΘΥ, 6. -- Τητοῖ 
ὄρτ. ΠΠεργοῖ. ὀρτυγομήτρα" ὄρτυξ 
ὑπερμεγέθης. Βγ. 6888. θχίβειπια- 
ἴὰΥ σούπι. 2} αοὐξοϊκοπίρ, ν6ὶ σαΐ-- 
1ὼ5 ἐογγεϑδέεγ; ἀβ πο ΤΣ ΎΣ ἀπ01- 
ἰαὶ δηλ δα Αγϊϑίοι, 9, ρ. 151. 
566. αἶβδὶ 6δο58 48 Ἰπιρυρηδῦ, 
{4.1 ἤδη ἄνθηι 6] 5 δπὶ βρϑοῖϊδὶ 
οαπὶ σοἰατηϊοθ., 566 φΥδη ΟΥ̓ ΠΙ, 
6556 σθηβθύπηξ. 866, ἀσϊβεοι. Η, Α. 
8, .19.. ῬΙμ, 10..995.. ΒΠΟΣ ΚΗ: 
Ν. Ανῖππι ἰ. 4. Ρ. 116. Ἰπέοθυρ. β.ϑυπι. 
βίπη! σοσίξανη 1πβι]ϑῖι ΟΥ̓ σα 8 ΠῚ, 
ἢ. 6. θϑίιηι, 1ῃ 4πἃ ρθη ] ] πὶ ΡΥ - 
ἴὰηι ΘΠΪΧα 6558 [ἰόπα αἸσθθαῦαγ, 
ν. ϑρᾶπῇ, δᾶ (]11π|. Ρ. 115. βεχα. 
Ἐχ δ. -α ἀκαλανϑὶς ἰάδπι δϑβὲ 
4αοὰ ἀκανϑὶς, οαγαμοίΐα, Πῖδσέοί-- 

)ιπὰ. πον πᾶθο ἀδξογιιπι ἀθαγιιηῖ- 
46 ποιλῖπᾶ 86 Υἱϑιιπὶ βρθοΐαξοσιιηι 
δχοϊδηαάιπι σοπιραγαΐα 6558 πιο- 
ἡ Β, 

829. Κολαινίς. -- ἹΜεταγένης 
δὲ ἐν αὔραις" ὴ Κολαινὶς ἌἍ9ς- 
τεμις" Ἱερεὺς γὰρ ὧν τετύ- 
χηπκα τῆς Κολαινίδος. φησὶ 
ὸὲ Ἑλλάνικος, Κύλαινον Ἑρμοῦ 
ἀπόγονον ἐκ μαντείου ἱερὸν αὐτῆς 
ἱδούσασϑαι Κολαινίδος. καὶ Φα- 
νόδημος ἐν τῷ δ΄. Εὐφρόνιος δὲ 
φησιν ; ὅτι ἐν ᾿Δμαρύνϑῳ ἡ Κο- 
λαινὶς, διὰ τὸ τὸν ᾿ἀγαμέμνονα δῦ-, 
σαι αὐτῇ ἐκ τοῦ κηροῦ κόλον. -α 



ΟΡΝΊΙΘῈΕῈ Σ. ᾿ 845 

.1Ε. καὶ φρυγίλῳ Σαβαξίῳ, καὶ στρουϑῷ, μεγάλῃ μητρὶ 
ϑεῶν καὶ ἀνθρώπων... 

880 ΧΟ. δέσποινα Κυβέλη, στρουϑὲ, μῆτερ Κλεοκρίτου! ἐπῆν: 
1Ε. διδόναι Νεφελοκοχκυγιεῦσιν ὑγίειαν καὶ σωτηρίαν, 

2 »" Α 

αὐτοισι και 

ΠΕ. Χίοισιν ἢ 

τοῦτο δὲ μήποτε ἐσχεδίασται. οἱ 
γὰρ "ΜΙυῤῥινούσιοι Κολαινίδα ἐπο-- 
νομάξουσι τὴν ἴάρτεμιν εἴς. 8. Ῥ4ι- 
88η. 1, 81, 8. τὸ δὲ ἐν ῆυῤῥι- 
νοῦντι ξόανόν ἔστι Κολαινίδος " 
᾿ἀϑμονῆς δὲ τιμῶσιν ᾿Δμαρυσίαν 49- 
τεμιν. πυνθανόμενος δὲ σαφὲς οὐ- 
δὲν ἐς αὐτὰ ἐπισταμένους τοὺς ἐξ 
ηγητὰς εὗρον, αὐτὸς δὲ συμβάλ- 
λοίιαι τῇδε. ἔστιν ᾿μάρυνϑος ἐν 
Εὐβοίᾳ" καὶ γὰρ οἱ ταύτῃ τι ὦ - 
σιν ᾿Δμαρυσίαν Ἴάρτεμιν" ἑορτὴν δὲ 
καὶ ᾿ϑηναῖοι τῆς ᾿Ἱμαρυσίας ἄγου- 
σιν, οὐδὲν τι Εὐβοέων ἀφανέστε- 
ρον. ταύτῃ μὲν γενέσϑαι τὸ ὄνομα 
ἐπὶ τούτῳ παρὰ ᾿Αϑμονεῦσιν ἡγοῦ- 
μαι, τὴν δὲ ἐν Πιυῤδῥινοῦντι Κο- 
λαινίδα᾽ ἀπὸ Κολαίνου καλεῖσθαι. 
γέγραπται δὲ δή μοι, τῶν ἐν τοῖς 
δήμοις “ΗΝ πολλοὺς, ὡς καὶ πρὸ 
τῆς ἀρχῆς ἐβασιλεύοντο τῆς Κέκρο- 
πος. ἔστι δὲ ὁ Κόλαινος ἄνδρος 
ὄνομα πρότερον ἢ Κέκροψ ἐβασί- 
λευσεν, ὡς οἱ Πῆηυῤῥινούσιοι λέ- 
γουσιν, ἄρξαντος. -- Βο.: φρυ- 
γίλῳ Σ΄ αβ. ἀνά85ὶ1 αἰσαῖ: Μεϊπρη- 
ἰαθ δαγραγαθ. οἷ, 729. 8.: παίζει 

πρὸς τὸ ὄνομα, ἐπεὶ οἱ Φρύγες 
τὸν Σαβάξιον τιμῶσι. τίς δὲ 
ἐστιν οὗτος ὁ ϑεὸς, ὁ Ἡραχλεώτης 
περὶ Ἡρακλείας ἐν τῇ ιβ΄ φησί. 
φαίνεται γὰρ ἐξ ὧν εὑρίσκομεν συλ- 
λογιζόμενος πολλαχύϑεν, ὅτι “ιό-- 
ψυσος καὶ ΖΣαβάξιος εἷς ἐστι ϑεός. 
τυχεῖν ὃὲ τῆς προσηγορίας ταύτης 
παρὰ τὸν γινόμενον περὶ αὐτὸν 
ϑειασμόν. τὸ γὰρ εὐάξειν. οἱ βάρ- 
βαροι σαβάξειν φασίν. ῦὅϑεν καὶ 
τῶν Ἑλλήνων τινὲς ἀκουλουϑοῦν- 
τες, τὸν εὐασμὸν σαβασμὸν λέγου-- 
σι. οἵ. γο85ρ. 9. -- στρουϑῷ, 
ΞΘ γα] ΟΟΆΠ1610, ἀα ατα Ἰαάδηταῦ 
Αρϑδῃ, Ν, Α. τά, “,) ΙΒ του, ΗΟ Ν; 
Ἀν. ἔς 32:}}. 1199. β644., Οδηλι5 δα 
Αγϊϑίοι, 9, 611.. ϑοβπρίάοσ, δὰ Χρη, 

ϑὴν πανταχοῦ προσχειμένοις. ΠΝ ἢ γὶ 

Απ85. 1, 5, Θν ΘΕ ΒΒΘΙΘα: - ἔπαιξε 
δὲ διὰ τὸ μέγεϑος τῇ Ῥέᾳ ταύτην 
προσεικάσας. 

880. Κυβέλην φασὶ τὴν Ῥέαν 
παρὰ τὰ Κύβελα. ὕρη" ὀρεία γὰρ 
ἡ ϑεός" διὸ καὶ ἐπογεῖται λεόντων 
ζεύγει. τὸ δὲ “μῆτερ Κλεοκρέ- 
του παρ᾽ Ὁπόνοιαν ἐπήγαγε, βου- 
λόμενος αὐτὸν διαβάλλειν ὦ ὡς στρου- 
ἁγόποδα, τουτέστι μεγαλόπουν. (πιο 
ν ΑΒΕ 1ΠῈ 80 ΡΥΟΟΘΥΙΠῚ: οἵ, Η8η. 1368.) 
ἐχωμῳδεῖτο δὲ ὡς ξένος, καὶ τάχα 
ὑποκριτής" νῦν δὲ ἐμφαίνεται, ὅτι 
παὶ τὴν ὄψιν στρουϑώδης. -- 85. 
διδόναι οἷο. ᾿ἰδθο ἔμ ξουπλϊα 
Ῥύθοιιπι. ΝΘ ΠΟΥ 8ρΡ. Αἰποη. 14. 
Ῥ. 659. ἴπ Ἰοοο 5] π|}ΠΠΠ: διδόναι σω- 
τηρίαν, ὑγίειαν, ἀγαϑὰ πολλὰ, τῶν 
ὄντων τε νῦν ἀγαθῶν ὄνησιν πᾶ- 
σι" ταῦτ᾽ εὐχόμεθα. Βο. αὐτοῖσι 
καὶ Χίοισι. νἱὰ8 ΒΡΩ͂: δηποῖ, 

891. καὶ τοῦτο ἀφ᾽ ἱστορίας εἴς- 
ληφεν. ηὔχοντο γὰρ ᾿ἀϑηναῖοι κοι- 
νῇ ἐπὶ τῶν ϑυσιών ἑαυτοῖς τε καὶ 
Χίοισι, καϑάπερ Θεύπομπος ἐν τῷ 

ιβ΄ τῶν Φιλιππικῶν φησιν οὕτως " 
οἱ δὲ πολλοὶ τοῦ ταῦτα 
πράττειν ἀπεῖχον" ὥστε τὰς 
εὐχὰς καὶ περὶ ἐκείνων καὶ 
σφῶν αὐτῶν ἐποιοῦντο, καὶ 
σπένδοντες ἐπὶ ταῖς ϑυοσί- 
αις ταῖς δημοτελέσιν ηὖὔ- 
χοντο τοῖς ϑεοῖς Χίοις τε 
διδόναι ἀγαϑὰ καὶ σφίσιν 
αὐτοῖς, -- 5. πο σάλειτασες 

ΔΙ Ίριιθ αἸοίιπι νἱάἀθίαῦ Βϑοκῖο; 
»»Ώ 81 τα ούκεϊσϑδδὴ, μ Ἰπααϊδ,), ,,6 
εβὲ αααὶ, ααἠοὶ. εἴ ἃ ραγείϑης αἰϊ- 
οἰ) μι δίαγθ. ΟἿ μΥἱπιὶβ ΒΘ] Ρ6- 
100. δηη185 οἵ ΑἸΠΘΗΘΏΒΙθτι5. ἔα-- 
ΟἸαΡρδιΐ (ν. Το, 4, 51.), οπληΐποὸ 
75. πλεϊταηι ΡῬΥΟξΡΥϑς 1Π ὙΔΥΙ5 
561119.. (υ..ἕ ὈΤΘΟΙ͂Σ 97.) ὙΠ ἴ6 
ἰαπιθη δαϊθρθαπὶ ΟἿ, πεὺ 5888 
β'πθ Ἰγομῖία μος αἰοϊΐαχ, οἵ, Β8Π, 
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ΤΕ. καὶ ἥρωσι, [καὶ ὄρνισι.) καὶ ἡρώων παισὶ, καὶ πορ- 
φυρίωνι, καὶ πελεκᾶντι, καὶ πελεκίνῳ, καὶ φλέξιδι, 

καὶ τέτρακι, καὶ ταῶνι, καὶ ἐλεᾷ, καὶ βάσκᾳ, καὶ 
5. - 

ἑλασῶ, 
͵ 

καὶ ἐρωδιῷ, καὶ καταράχκτῃ, καὶ μελαγκο- 
ρύφῳ, καὶ αἰγιϑάλλῳ.... 

ΠΕ. παῦ᾽ ἐς Κόρακας, παῦσαι καλῶν. ἰοὺ ἰού 1; ἘΕ: 

ἐπὶ ποῖον, ὦ κακόδαιμον, ἱερεῖον καλεῖς 

ἁλιαιέτους χαὶ γῦπας; οὐχ ὁρᾷς, ὅτι 

921.. Ῥας. 171. ---ὀ καὶ ὄρνισι. 
γι ]ῖ6 Πδ8θο 1πηἰοχξισγρθδηΐξ. βθϑηβὶξ 

τα, --- πορφυρίωνιε. οἔ. 674. 
5.: -- πελεκὰν μέντοι πελεκάνος 
κοινῶς πελεχᾶς δὲ πελεκῶᾶντος 4τ- 
τικῶς" πελεκᾶς πελεπὰ “Ιωρικῶς. 
ϑεΐ ΡΥΟΡΥΙΘ Ριομδ), βαμπιερθοίξς. 8 
πελεκάω ἀποΐμπη, ἀοῖη ἀν15 861π|- 
ἐἶσα., ρϑ᾽ϊσϑηι5, ἐγεϑες οἰ: ἴνος 81165 
ἘΕΣΗΗΕ ΠΟΘ εβὲ (ν. ΝΊο ας αθο- 
Ῥοπ. 1. Ρ. 199.), 5Ξϑα ἢ. ]. ᾿ξθπι αν 5 
δαιδξ,, Κορ ατι5. ν. Ορρίδῃ. [χϑαΐ, 
2, 6., ἀδπῖιβ δα Αὐϊϑβιοΐ. 9. Ρ. 616., 
Βομμοίάογ. Ἰεχ. συ. 9, ρ. 257. φλέ- 
ξις 4186 ἃν] αἱ σδίμγ, ᾿ποθτέαηι εβὲ. 
ὙνΙεϊαηα. δΌρε] αν δολῥοίογοιῖο, 
γοξβ. διάσαρ. τέτροαξ εξβε ραυΐϊα- 
ἴπῚ ἐθέγαο τπαίπτιοσς 725 γρλμῆτχι ταῖς σ6- 

“Ραΐέλετιοπι δολινατξε, βῖνθ Ῥεσχίμιμῆτι. 
οἵ. Βαΐξουι.. 8. ». 134., ϑομιποίαθυ, 1η4. 
Το]. ΡὮγξ. Ρ.8355. ΕὙ16χ. ρυύ. Ρ.518. Εα 
Ῥ.-- καὶ ἐλεᾷ εἴα. 4αθομᾶπι ἃν 65 
ἀϊσαπίων ἐλεᾶς βάσκας εἰ ἐλασᾶς, 
ἡποθυΐηπι οβί, ἐλέα, 56 βθοῦη πὶ 
σοαά. 9 ἔλατα, 80. Ατἱοϊοῖ, πιθῖπο- 
γαῖα: ν. Οαπιις 2. Ρ. 293. (ποη 
18 Ἰπθρῖβ Β6. πιϑ]]οὲ Τ᾽ ελέῳ βθοῦη- 
ἀμ η 8. δὰ 169.: ἘΞ Σύμμαχος δὲ 
πρὸς οὐδὲν, ἢ ὅτε τελέας ὄρνεον, 
ἐπεὶ καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς [μοο ἾΡ50 
1060] ὄρνεόν τι καταλέ; γει" τελέᾳ, 
καὶ ὃ τετρᾶδε, καὶ ταῶνι, 
καὶ ὃ βασιλίσκῳ: «πο 1ηῖ6]1}- 
δεγοῖθυ Τοῖθαξε ἰδξὲθ ἢρὶπο.. 4π 61 
1θὶ σἱᾶάθὲ Οοπηίσις ἔδηαπαπι πετό- 
μενον. ααριηδαάηγοάμπι 6715 σοπι- 
Ῥᾶύθὴ Οἰδιισθίθηι νοσαὲ χῆτος 
ΤΠ σι. 1062.) 40 ΑἸεχαυᾶτο Μίγη- 
αἴο φασκὰς διηδίιπι σΘηῖ15 ΠΊΘΏΙΟ- 
Υαΐαῦ :- Ξοα 80 οο βασκὼς ἄἀἰϊξοοΥ- 
ἩΓΟΥ͂ (γν. ΘΒ ΘΙ οΥ. Ιοχ. δύ. Υ. 
φασκάς). 80. Αὐἱβεοίθθηι Βαϊθίαν 
βόσκας, τ}1 πομμμ}}1 βάσχας 1651 

4886 6556 υἱαθίμ πο- 
5θ1 Κγίοξεπίε, 

νοϊαουπες: 
ΒΕ Χ]5 Αγίθολεχιξδ, 
ἔγδιοοσ 411, βαγοοῖΐε: ν. Οδηιιβ 1. 
1, Ρ. 744- ἐρωδεὸς εδὲ ατάρφα, 
λέγοτι, Ἐοίλεγ (ν. Οαππαβ Ρ᾿. 415.), 
ατάεα οἰπιεσεά Οραπιδηη. (7 ὁγπι. 
ϑαπιπιῖ. αὰ8 (ον Ναεατά. τὰν Ετλϊατγ. 
ἀογ ἀφ. δοῆσ. 5. Ηοῖς. ρ. 68.) 
καταράκτης; 4ποα ποϊηθδῆ 8ρ. 
Αὐἱβἔοξ. βουιθίξασ χαταῤῥάκτης, ΕΧ 
ΘόηθΥΘ δαιδεϊσαγιαπι αναπι δϑί, 8 
ὨΟΠΏ111158 τα τῃΥ σπεγρμῖία, ΔΡ 
81115 σάμα οίεγὶ 6556 αἱοι ταῦ: 8Ρ. 
ΒΥΙΒΒΟΏ 1 ΠΊ σοϊατιά νατγίέ Ξ6ὰ στί- 
δαγταὰ (ν. Οδπιὰβ 2. Ρ. 172. 5641.), 
8ΔΡ. ἔγϑῃσορ. Ἰῃίθυρ. 46 σοδίαπά 
ὕσωτι, βθοασὺπηάαμα Οραπιαηη. 1. 1. 8. 
Η. Ρ. 68. βε4ὰ. ροίδοαπτι δα 5ϑατιϑ 
Γπη. μελαγκόρυφος εεῖ ἤεό- 
ἀμία, ἀν όποὰ. δεο- ἤσιθ, 568 
ἐξέ -- τιοῖτε ( δυαῖβ 9. Ρ. 117. εἴ 
795. 5Ξ66α.), αἐγίϑαλλος 5ῖνα αἴ- 
γίϑαλος αὐΐεπι ραγῶς (ν. Ἀ6]18:. Ν.. 
Α. Ἴν 58. Οδορσα- δὲ ον ταν 
͵φίδθ, τπέδατιρο ((δηχιι5 2. Ρ. 507.) 
Β. 

8392. παῦε, παῦσαι. αἰ οΥΥα 
Παθο ΠΟ νυἱαθηξῦ βΙ σ ΗΠ σδ Ποτι6. 
οἵ, Βδη. 962., Αοἢ. 819. ἐοὺ 1π- 
αἱστιαη15 ΜῊ πὶ ΡΙπε. 474. 

893. τοῦτο εἰς “διαβολὴν τοῦ 298: 
ρηγοῦ, ὅτι μικρὸν ἔδωκεν ἱερεῖον. 
5. οἵ. 843. Ξεψιι. .οἱερεῖον, ϑῦμα. 
νυν. Απηπιοη. ἢ. ν. εὐ Μοδσῖβ Ρ". 
204.“ Β. 

834. ἁλιαίετος εεῖ αγμΐϊα τπα- 
για, Εϊδοπααίον (Ατιϑῖοῖ, Η. Α. 9, 
84, δὲ πηι 2. Ρ. 69.), γὺψ δι- 
τὶ ψιζέμτ. αἰδὺ σγοϑδθ σεῖογ 5 υαᾶῖ- 
Ζοωσ (Βαυΐϊέουη. ΗΠ. Ν. Αν. ἔ. 1. Ρ. 
Φ09, 5644., Οδμλιι5 2. Ρ. 820.). Β. 
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8985 ἔἴχτινος εἷς ἂν τοῦτο γ᾽ οἴχουϑ᾽ ἁρπάσας; 
ἄπελθ᾽ ἀφ᾽ ἡμῶν καὶ σὺ καὶ τὰ στέμματα" 
ἐγὼ γὰρ αὐτὸς τουτογὶ ϑύσω μόνος. 

ΤΕ. εἶτ᾽ αὖϑις αὖ τἄρα σοι ἄντ. 
δεῖ μὲ δεύτερον μέλος 

840 αχέρνιβι ϑεοσεβὲς ὕσιον ἐπιβοᾷν, 
καλεῖν δὲ μάκαρας, ἕνα τινὰ μόνον, εἴπερ 

δ᾽ ᾿ ἱκανὸν ἕξετ᾽ ὄψον" 

τὰ γὰρ παρόντα ϑύματ᾽ οὐδὲν ἄλλο πλὴν 
γενειόν ἔστι καὶ κέρατα. 

845 ΠΕΟϑύοντες εὐξώμεσϑα τοῖς πτερίνοις ϑεοῖς. ᾿. ἐσ! 

ΠΟ. Νεφελοχκοχκυγίαν τὰν εὐδαίμονα α5., οΥ. ἃ. οἱ ἀπ. 
ἀλλοιόστ. 

χλῇσον, ὦ Μοῦσα, τεαῖς ἐν ὕμνων ῳδαῖς. 
ΠΕ. τουτὶ τὸ πρᾶγμα ποδαπόν; εἶπέ μοι, τίς εἶ; 1. ἰν. 

ΠΟ. ἐγὼ μελιγλώσσων ἐπέων ἱεὶς ἀοιδὰν, α5. τρίκ., 1.., 
ἩΜΑ ΑΝ 

850} Μουσάων ϑεράπων ὀτρηρὸς 81. Β.ὄ 
χατὰ τὸν Ὅμηρον. 1.» 

ΠΕ. ἔπειτα δῆτα δοῦλος ὧν κόμην ἔχεις ; ΓΕ ΣῊ 

836. καὶ σὺ καὶ τὰ στέμμα- 
τα. τω ομπὶ ἐμεῖς ἐπζμϊ5, υἱεεῖδ. 
ααΐριι5 βϑου οδηβ οὐπδίμ5 εὐαῖ. Β, 

840. χέρνεβι, πρὸς χέονιβα. 

841. ρΡ]αταὶ μάκαρας ἴῃ δρροϑῖ- 
τἴοηθ εὐραϊίατ ἕνα ---, ἀδο5, δὲ 
φιωΐάεγπ τὐτεέτπι ξατιξιέπι, (οἵ. ΜΑΙ. 
δΥ. ὅτ. ὃ. 452, 9.) 5ϊ, σπορὰ βαξξι- 
οἷαῖ, δαϑῖς οἸὔϑοχήππι. ὄψον ἐϊ- 
δυηϊ, αυϊάφιαϊα δὰ ρμᾶῆθπὶ δαἸτΟΥ, 
τ αὐ η μμμα ν. Μοογὶς οἱ ἼΠοπι. 
Μαρ. ἢ. ν. Β, 

844. γένειον -- «πέρατα. ἐπὶ 
τῶν ἱερείων τῶν μὴ. ἐχόντων σάρ- 
κα τοῦτό φήῆσιν. ἀπὸ παροιμίας 
οὖν, ὡσεὶ ἔλεγε τρίχας καὶ κ" ἐ- 
ρατα. 8. οπ5.: Νίίολιεα τρϑίθ 1515 
αἷς Παμε “. Κποοήιοτι. 

846. ἔρχεταί τις ποιητὴς ὡς ἐπὶ 
νεοχτίστου πόλεως ἐγκώμια λέξων. 
ὃ. - τἂἱὐ δἰϊψυτϊα πηιιηιισοι!} διῖο- 
Ταΐ. εδ διυΐθπι αἰ υγαιθίοιιβ δὲ 
ὉΣΟΥ Πογΐοα αϊαϊθοῖο, 36. ἴδῃ 
ἴπηι ἔμοσαηΐ Ἰχουὶ οἸΡΙΑΪ εὐ ἔαπιθ- 

οἱ ροξίδθ, ψιὶ {πᾶνὶς ἀδἕα οσοα- 
ΒΙΟΏΘ γεύϑιιβ ῬΡϑησθυθηξ. 

847. κληΐξειν (κλήξειν) 65ὲ οεἴο- 
ὕγαγθ., εαπόγα, τὖ ΤΏρβ. 1983. ἐν, 
Ροτ. ὃ. ᾿αθο εὐ βέ τα δ ἴῃ ΒΘ α ΘΗ θιι5 
ΨΘΥΙΒΊ 2116 δὶ δᾶ οἰ παύαῖη οθοῖ-π- 
Ὠἶ5586. Ὦμπης Ροδέδπι, ΞΘ ΠΘΥ105 Δα ΘΠ 
ΒΙ ΠΡ ΙΙΟΙΣΘΥ ΡΥΟΗΙΠοἾ8556. -- τξαῖϊς 
ΤῊ ΘΙΥ] σγαῖα μονοσυλλάβως ργοπππῃ- 
οἰαπάιιμι οβὲ, πὸ τεᾷ 869, 

850. ἐπειδὴ ὀτρηροὶ ἐπὶ τῶν 
ϑὩεραπόντων λέγεται (1114. 1, 
921., Οἀγβ5. 4, 98. εἴς, Β.) ἐπε- 
πίστευτο ὃξ καὶ ὁ ῆαργίτης (σαγ- 
τλθιι, ἀπο δὰ οοπιοράϊαθ ῬΥΟΧΙΠΊΘ 
ϑοοοθοῖξ: ν. Εἰιεῖτας ἃΡ. ἈΠ Ώ]ςρη. 
δα Ψε6116). Ρ- 90. Β.) τοῦ Ὁμήρου 
εἶναι, ἐν ᾧ εἴρηται" Πουσάων 
ϑεράπων καὶ ἕκηβόλου 
πόλλωνος. 8. οἰΐαμι Ηρβίοαιιβ 
ΤΠεοορ. 99. ἀοιδὸς Πουσάων ε- 
ράπων εἴο. 

852. εχ ἅ, 1, ραΐδβι, βεύνοβ οἱ ̓ πὶ 
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ΠΟ. οὔκ, ἀλλὰ πάντες ἐσμὲν οἵ διδάσκαλοι 

Μουσάων ϑεράποντες ὀτρηροὶ ἀχ. ἰ. 

8355 κατὰ τὸν Ὅμηρον. ἜΣ 

ΠΕ. οὐκ ἐτὸς ὀτρηρὸν καὶ τὸ ληδάριον ἔχεις. 1 
ἀτὰρ, ὦ ποιητὰ, κατὰ τί δεῦρ᾽ ἀνεφϑάρης; 

ΠΟ. μέλη πεποίηκ ἐς τὰς Νεφελοκχοκχυγίας 

τὰς ὑμετέρας, κυκχλιά τε πολλὰ καὶ καλὰ, 

86) καὶ παρϑενεῖα, καὶ κατὰ τὰ Σιμωνίδου. 
ΠΕ. ταυτὶ συ πότ᾽ ἐποίησας; ἀπὸ ποίου χρόνου; 

ΠΟ. πάλαι, πάλαι δὴ τήνδ᾽ ἐγὼ κλήξζω πόλιν. 
ΠΕ. οὐκ ἄοτι ϑύω τὴν δεκάτην ταύτης ἐγὼ, 

καὶ τοὔνομ᾽, ὥσπερ παιδίῳ, νῦν δὴ ᾿ϑέμην; 

8605 ΠΟ. ἀλλά τις ὠκεῖα Ιουσάων φάτις, 4ο. 

ἃΡρ. Ούδθοοβ ποῖ ξιιΐθ56 οοπιαΐοβ. 
ν. Αατ. πη. 48 οπια Ρ. 446. (σ8ρ. 
᾽ ποπ ἰοησθ ἃ} τηϊεἶϊο, ΤΠ ΘΒΘΕΓΙ 

εὐῖῖ. Οτδον. νο]. 4. ρ. 490. 5641.) 
Κ. ἔπειτα δῆτα. ἴογπιαϊα 1η61- 

δηδηιίβ. οἵ, , τποπθηΐθ Β6.; ἘΠΧῚΡ. 

ΑΙς. 796. εἴο- 
858. διδάσκαλοι αϊδοθδηξαῦ 

ἴὰππι 1, 4πὶ ΟΒοσαπι ἀσσοραπὶ οἱ 

ΣΑΡ 15 ασϑηᾶῖβ βαρ θα ϊτα θη βαπη- 

ἰὰ5, ἴα ἰρβδὶ ροδῖϑθ ΘΟΠΊ]ΟῚ οἔ 

τταρίοῖ ; θὕϊαιη αἰ γϑιμ ]οῖ, πῇ Η. 

1. ν. ΡοΪαχ 4, 106. ϑι14. οὐ Ηδτ- 

Ροοῦ. ἢ. ν. ἴα διδάσκειν 46 Ροδεϊ5, 

7αϑωΐαπι δίογθ. ἤδη. 965. Ξ 

856. παίζει παρὰ τὸ ὁτρηφοὶ, 

ὅτι τετρημένον ἣν αὐτοῦ καὶ τὸ 

ἱμάτιον. 8. ὀτρηρ ὃν, δέγθχιδεπι, 

Ἡ. 6, νϑῖας ἱρβαπι αποάιιθ Οὐσιι- 
αἴππι δ τσὶ σομτπιο ἀδιτίταηι. 

αο ληδαρίῳ ϑ5ιρδτγῖαβ δα 682. 

857. κατὰ τί δ. ἀν.; φμαθ ἐδ 

γπαῖία τος ἔμὸ διέγϑπ αὐθοι 9 ΟΟὩ- 

Τογαπὶ ἐχκῳϑαρεὶς Ρδο. 72. (ΠῚ 8.: 

οὕτω λέγεται τὸ ἐπὶ κακῷ ἐξελϑεῖν 

που), προσφϑαρεὶς ΕοοΙ. 248., θε- 

χηοβϑίῃ. οομΐῖτα ΜΙά., ἰ. 1. Ρ. 560. 
οα. Βεοίβις. ἀλλὰ δεινοί τινὲς εἶσιν, 

ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, φϑείρεσϑαε 
πρὸς τοὺς πλουσίους. 

859. κύκλεα μέλη Ῥτορτία ἀἱ- 
σοραηΐαν σαγηλῖμα., 4188 ἃ ΟΠΟΥΙΒ 
ἴῃ ΟΥ̓ΡΘπι 5] ταπηθι5 (κυκλίοις χο- 
οοἷῖς ΝῸΡ. 387.. ἤδη. 352.) οδπεο- 
Ῥαμπίιγ) πἷπο αἰ Ππγγαπιθῖσα ἴῃ πο-- 

ΠΟΥΘΠΙ ΒΔΟΟΠὶ σδηΐαξα δὲ οππηΐπο 
ΟἀἸΓΠ γΥ 1: ν. Ῥουίζομ. δα Αθ 8. 
ν. Η. 10, 6, 8. ἴῃ {ι1οὸ σϑΥμαϊπιιηῖ 
δθπθσα Φαππ ἜΧΟΘ 6 ΥἹ δ: πιο 65 
Οδιι5 (ν. Βρῃ]6)1 Οραβοο. Ρ. 890. 
5661. δα. [.105.). ΡῬΡαϊοῖ, σὰν δα αϊξατα 
δῖ κατὰ τὼ Σιμωνίδου, ζαςία αὐ 
χποάϊμπι., αἦ δαοπιρέμπιε διπιοχιτα 5. 
τὸ κατὰ τούτους ΡΙαῖ. Αρο!. ϑοοῦ, 
1, 7... 001 να, ΕἸΞομ συ. οἴο. 

860. παρ 9. ἴῃ Ρ] σΊθι5 ἀΘΟΥ 
ΒΘΟΥΒ ΟΠΟΥ͂ ΥὙἹγρίπαπι ΟἰΓΟΌΪΘΥ 85 
15 Ἐπ θδηΐαῦ. ν. ϑρϑηῃ. δα (8]- 
11πι. Ρ. 9938. εἵ 849. δα. Ἐγπεϑέ. 
οἵ. ἔγαρτηηι. ῬΙΠαΘΥῚ ᾧ. 8. ρΡατγί. 1. 
Ῥ. 97. εἃ. βγη. 0} ἃ» Ηδγηῖο 
Ἰαιιάαηΐαῦ νϑίθσαπιὶ βουϊρίοσαπι ἀ6 
115. Ἰπαϊοῖα, δἴαψιιθ οἰΐϊαπι ἀ6 βουῖ- 
Ῥίιγα, παρϑένεα, παρϑένεια, παρ- 
ἁενεῖα, δϑίταυ. ΒΒ, 

863. σαφὲς. ὅτι τὰ ὀνόματα τῶν 
παίδων ἐτίϑεσαν τῇ δεκάτη. 8. -- 
νἱ4. Μίθαυϑι αν. ἔθσ. ἴπ ᾿ωφιδρό- 
μια. Βγ. ϑύειν τὴν δεκάτην 
αἸοίιπι δδὲ αὐ ϑύειν ἀναγώγεα ΔΡ. 
Αο]ϊαπαπι Υ. Η. 1, 15. 15. οεὲ 51:- 
111118. οἵ. Β. 

864. νὺν δὴ προ ρτίπιαπι, ταῖς 
χποάο, αἱ Ῥαο. 5, εἴο. Β. 

865. ἡ τῶν Μῆουσῶν. φάτις τα- 
χεῖά ἐστιν, ὡς ἵππος ὠκεῖα. ἤτοι 
ὁὲ χαϑολικὸν λέγει, ἐπεὶ πτερύεντα 
τὰ ἔπη καὶ ταχέως διαγγέλλοντα 
τὰ πράγματα, ἢ πρὸς ξαυτὸν τα- 
χέως γράφοντα τὰ ποιήματα. 8. 
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οἷά περ ἵππων ἀμαρυγά. ἃ. Ῥᾶγ. 
σὺ δ᾽, ὦ πάτερ κτίστορ Δϊΐτνας, α5., 1. οἱ 1. 
ξαϑέων ἱερῶν ὁμώνυμε, ἀ5... ἃ 6.1. 

δὸς ἐμὶν, ὃ τι πὲρ τεῷ κεφαλᾷ 91. Ρο]. 
8700 ϑέλεις πρόφρων δόμεν ἐμὶν, τεῖν. Ὧ5., 1. οἱ ἐπι. 

ΠΕ. τουτὶ παρέξει τὸ κακὸν ἡμῖν πράγματα, 1. 
εἰ μή τι τούτῳ δόντες ἀποφευξούμεϑα. 
οὗτος, σὺ μέντοι σπολάδα καὶ χιτῶν ἔχεις, 

ἀπόδυϑι καὶ δὸς τῷ ποιητῇ τῷ σοφῷ. -- 
875 ἔχε τὴν σπολάδα" πάντως δέ μοι ῥιγῶν δοκεῖς. 

ΠΟ. τόδε μὲν οὐκ ἀέκουσα ῬΠοΓ. 
φίλα Μοῦσα, τόδε, δῶρον δέχεται" 

τα θ᾽ ἴῃ ὠπκεῖα σΟΟΥΥΙΡ  αΥ, ΒΘ αιιθηΐα 
γΟΟΔ]], 

866. ἀμαρυγὴ «ἃ γταῦ᾽΄ῖ᾽5 Ιποῖς 
(νυ. Ηδεγοῖ. ἢ. ν.) ἰγαπβξοσίασ δᾶ 
νοϑ]οοϊαΐθπι βρη ποδπάδμι (ϑι14, 
Ἐν) 

867. ἐκ τῶν Πινδάρου ὑπορχη- 
μάτων' ξύνες ὅ τι λέγω (δ82.), 
ξαϑέων ἱερῶν ἐπώνυμε πά- 
τερ κτίστορ Αΐτνας. ἐπειδὴ ὃ 
Ἱέρων ἔκτισεν αὐτήν. 8. δα παθο εἴ 
5644. 6 Ῥίπααγο δχρτθββᾶ οἵ. ϑοῃπϑὶ- 
ἀοΥ: Εγαρσιη. ΡΙ Πα ΔΥῚ Ρ. 7. 5644. οἵ 
Ἠδγη. δὰ Ρσάρσπι. Ρ]πα. ἐ. 8. Ρασί. 1, 
ΡῬ. 12. Ξε4ᾳ4ᾳ. (ιιάαγμα Ζ ἐγλθ υοτι 
Τ. Τλιογϑολ, νο]. 2. Ρ. 236.) ροδία 
δ) απτι5 ἀοπτη ΡΘΕ 8 ΥΡ]ς Νερμε- 
Ἰοοοσουρίαθ οοπαϊΐογθ, ἈρΡε]]αΐ διι- 
ἴθι οιιπὶ νου 5, 4αΡθι5 ΡΙΠΘΔΥΙ5 
Ἠ]Θτοπ θη. “΄δέπια ἵν, 1. 6ε ορρί πὶ 
81011146. ν. ὈΌΚοΥ. εἰ ΝΥ 95. Δα ΤΠ. 
Ῥ. 439., ΥΥ ε556]. δὰ Π1οα. 815. 1. Ρ. 
461. Ξο᾽εναῖ ΡΙπάδγιϑβ Ἰδιιάασθ οοη- 
αἀἰΐογοβ δϊ σταρθὸβ ὈΓΡΙΙ ΠῚ.) πηἀ8 
νἱοΐογοβ ΟΥΙΠΟῚ ούδηξ, νοΐ ΗΙ6- 
ΥΟΏΘΠῚ Αθΐπδα σοῃαϊζογθηη ΡΥΊΗ, 1. 
ΒΥ, 4. δάα. Νϑηι. 11. Β.} 

868. ὁμώνυ μ ε. --- Ξιηΐ δαθάθηι 
1πίεγαθ ἱερῶν εἰ Ἱέρων. Β6- 

869. τεᾷ κεφαλᾷ, ἐμο οαρίέξο, 
ἢ. 6. ἀρμα 6, «αθπηδαπηοάιϊιπι κε- 
φαλὴ αἰοϊ 5Ξο1εξ περεφραστιπῶς (τεᾷ 
φρενὶ δοάδπι βθηβιὶ αἰχὶς 877.) : 
φωοάοωτιψμθ ἐἰδὲ ἔπι ατιΐπιο 65. τηϊδὲ, 
εἰδί, αἀοτιαγο. Υἱάϊοι]α νδηϊζαΐθ δάᾶ-- 
αἷξ τεῖν., εἰδὶ, ἀυαβὶ ροδίαμι 40-- 
Ὠδπᾶὰο Δἰΐάιιο ΠΙΏΠΘΙΘ 5ἱἰπιοὶ ἱρϑὶ 

88:7 6π|. οἱ Δ. 

Βεποἔδοϊατγιιβ δὲ Ῥιβι ῃϑέϑοσιβ ρΥο- 
ῬΊΘΥ οαγηλῖπα ορυθρίθ, ΖΌ]10 15. ΘΠ 
ΠΟ] ΘΡύδηβ 1116 συδεϊδπι γϑξοσοθε, 

870. ἐμίν. ν. Κορη. δᾶ ὄτϑρ. 
ΟοΥ. Ρ. 1992. Ξθ4α. τεῖν Βουῖθιιβ ΠΟΙ 
ΤΩΪΠτι5 {81 τὴν τιϑιζαίι πη ἔπ]. τ, 
Μδἷτίαῖσ. αἀ6 Π14]. Ρ, 961... ΕἸΞΟΒοΥς. 
Απῖτ. δα ὙΥῈ]]. Ρ. 909. Β. 

871. κακὸν. ἱπιρογέιωτσιδ ἤοπιο, 
αὐ χπαίμπι 8Ρ. ἰδ. οπιΐοοβ. ν. Πο- 
Π88. δα Τεγεηῖ. Εὰπ. 4, 7:. 10. σἔ, 
999. εἰο. ἀποφενυξούμεϑα Αἷ- 
166. πὸΆὲ φευξούμεθα ΡΙας. 448, 
ἀπτιοΐ. ἢ. 

873. Ξουντπη 8]|1}0 «τ αν, τιῦ δἐΐαπι 
885. Β.: σπολὰς 5 ροΥ οὐ ἐπηῖσα 
δὐαΐῖ 6 Ρ6116 οοηΐδοῖα. ν. Ηδβυοῃ. 
ἩῸ ν. εἴο. σοφοὶ δηιαυξιι5. οἰῖ8ηπ 
Ῥοδέδα αἱοὶϊ βιαπδ, τὖ ΤὭΘΟΟΥ͂, 17, 
6. ἀπόδυϑ'ι κιιοῖογα Μοϑυύ. Ρ. 96. 
Αἰεῖοα ἔογπια δεξὶ ργοὸ ἀπόδυσαι. 

875. ὁ ιγ ὧν Ἰηξηϊς, 6ϑὲ, αὐ ν 65ρ. 
432... Αοἢ. 1081. 

876. τόδε --- τόδε δῶρον. 
ΥΘρΘῚ 0 ΘηλρΠαῖοα,, 48 Θχι]ξαξ 
Ροδία δοοθρία σπολάδι, 48πὶ ν6- 
Βοπιρηΐοσ οχρθίϊουδξ, θα γθρ ἸΟη 6 
οἴξθηβιιβ β'πθ σδῖιβα ΒΥ,, οἵην ἔογχίθ 
ΟΠ ἰββϑιιηὶ οϑεθῖ, ἐδ η 08 5ιροΥνδ- 
σϑμΘι ΠῚ, Ῥοβίθυϊιβ τῦδὲ ἴῃ τηθπι- 
Ῥυδηῖϊβ Ῥδυΐβ.. 675 100] βοσὶρία- 
Υὰπι ΘΧΡΥΘβ51. 

877. 51 Π1}}1 τη δἰ γῸ τιδι15 ΘΟΡ". Οϑᾶ, 
Οο]. 162.: 

ΟΙ. ἔτ᾽ οὖν, ἔτι προβῶ; ΧΟ. 
ἐπίβαινε πρόσω. 

οἱ Τσδοη. 888.: 
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τὺ δὲ τεῷ φρενὶ μάϑε Πινδάρειον ἔπος" 

ΠΕ. ᾿ἄνϑρωπος ἡμῶν οὐκ ἀπαλλαχϑήσεται. 

880Π0. Νομάδεσοι γὰρ ἐν Σκύϑαις ἀλᾶται 

ΦΡΥΕΣ ΑΘ ΝΟΣ 

83.» 

41. ἐ: ἘΣ 50: 

ἱ-ἴν. 

ΠΊΕ ἘμΕῈ 

οἱ 1. ἢ. 

Στράτων, ὃς ὑφαντοδόνητον ἔσϑος οὐ πέπαται" 

ἀκλεὴς δ᾽ ἔβα σπολὰς ἄνευ χιτῶνος. 

σ᾽ Ι͂ 

ξύνες, ὃ τοι λέγῶ. 

ΕΠ. 

885 

; 7 

ξυνίημ,, 

ἀπόδυϑι" 

8 5.5) ΔΙΠ0}1. τ, οἱ Ῥῇδγ. οαΐ. 
ΠᾺΚΈ  Π τη 

ἄπ. Π. 

(πι. 

ὅτι βούλει τὸν χιτωνίσκον λαβεῖν. --- 1. {γ. 
δεῖ γὰρ τὸν ποιητὴν ὠφελεῖν. --- 

ἄπελϑε τουτονὶ λαβών. 
ΠΟ. 

3 

ἀπέρχομαι, 
κἀς τὴν πόλιν γ᾽ ἐλθὼν ποιήσω δὴ ταδί" 

πρὸς ϑανάτῳ ϑάνατον ἀνύσασα 
μόνα; 

ΘΕ8}1 2 5Ξθαα. δϑουπαγΐοΐοβς δα πιθυ 
εὐ 881. νιΙαθ6 Μεῖγα πιθη οΥα Ὀ1ΠΟΥΔ 
ΘΟΡΠΟΟΙ 5 ἴῃ ἢδο θα. 

ὃ79. ἄνϑρωπο ς ἢ. 1. οὕπὶ 1η- 
αἸἰσιιδιοηθ οἵ 1 πηϑ]ᾶπὶ Ρατίθηι αἷ- 
εἴταν. γν. ὙΆ10Κ, δα Εγδη. ΡὨ]]. Ρ- 
156. Β. 

880. καὶ ταῦτα παρὰ τὰ ἐκ Πιν- 
δάρου (εχ, βοάθπι ΒΥΡΟΥΟΠΘΠΙΔ[6). 
ἔχει δὲ οὕτως" Νομάδεσι Ζὰρ 
ἐν Σίχ, ἀλ. Στράτων, ὃς ἁμα- 

ξηφόρητον οἶκον οὐ πέπα- 
ται. ἀκλεὴς ἔ ἔβα. τῶνδ ε. λαβὼν 
(δὲ ) ἡμιόνους παρ᾽ Ἱέρωνος [καὶ] 
ἤτει αὐτὸν καὶ ἁρμάτιον. (816 ν ού- 
Ῥα λαβὼν -- ἁρμάτιον Ρτο ΡΙμπαᾶδσὶ 
Πδθιιεβθ νι ἀθῖν 8, νὰ, ΤΊ θυβοι. 
1.1. δὰ 867.) δῆλον δὲ, ὅτε χιτώνα 
αἰτεῖ τῇ σπολάδι. ἀλᾶται Στρά- 
τῶν. ἀλᾶται, “ἔφη, ἐπειδὴ οἱ Σχύ- 
ϑαι τῷ . χειμῶνι διὰ τὸ ἀφόρητον 
αὐτοῦ ἐπὶ ἁμαξῶν τὰ πράγματα 
βάλλοντες ἑαυτῶν, αἴρουσιν. εἰς ἄλ- 
λην χώραν. ὁ μὴ ἔχων δὲ ἐκεῖσε 
ἅμαξαν ἄτιμος παρ᾽ αὐτοῖς κρί- 
νεται. ὃ. σΟΏΕΥΥΙ ἀ6 Πδὸ τὸ πθεῖ 
Β, Προτοῦ. 4, 11. οἱ 19... ΥΥ εξϑὲϊ. 
δα ΠΙοᾶ, 81... 2. ρ. 424., 58.680]. 
ΑἜβοῦ}. Ργοπι. 715. ,5) ϑενελίας 
πιμἐεῖναρας ἀοπιος ἈΡΡΘΙΪαῦ ϑοπθοα 

Ἦδγο. ἔν. 533.“ 46 ϑίγαΐζοπθ, Πο- 
ΤλΪη 6 τ 01}}1, οὗ. Αο!. 199., χαθῶ 
ΟΡΊΓΘΥ 1δη δ Ις. 

881. ὕφαντ. ἔσϑος. ΡΥο ὕφαν- 
τόν. Ῥίπααγιβ 586 086 ρμὲγ αμάαοα5 
γιονα αἰ ἐλνγαπιροδ νυεγῦα ἀδουοίυτέ 
(Βοταῖ. οα. 4, 2, 11.). - πέπα- 
ται, πέκτηται. ν. δΑῖοκ. δὰ Απὶ- 
ΤΟ. Ρ. 185. 56αα. εἴσ- Β. 

888. --- Πογίοιιπι δϑὲ τοὶ ΡΥῸ σοί- 
Β». 

884. ξυνίημι 5θοιπάα Ργϑνὶ, 
408. 56Π16] δαπ,151556 να θίαῦ ὅο- 
τηϊοβ, ἔγοῖας 1116 ἔἕοτίαςθα Ποπιθυὶ 
διοϊοχίαϊθ. «1 Οαγβ85. 156, 591. 
Αἰχς σιγῇ νῦν δυνίει καὶ τέρπεο, 
νοὶ Ηεβιοαΐ, 40] ϑοαξ, Ηεγο. 251. 
δῆριν ἔχον περὶ πιπτόντων : πᾶσαι 
δ᾽ ἀρ᾽ ἵεντο Αἷμα μέλαν πιέειν. 
ὯΘΟ 511}1}}5 Ἰ]σΘμ 86. Θχθπιρία ἴα 
γαΥα βιιηΐ 80. Αἰϊοοβ: υἱᾶ. Μίδίιῃ. 
ΒΥ. ΒΥ.) Οαριῖθ ὧδ αιιαηίταϊθ, ὃ. 
ΒΡ. αἰϊοφαΐ ΠΆ]Π1Ὸ πϑσοῖϊο ΡοΩΪ ρΡο5- 
βοὺ ξυνῆχ᾽, 4ποα 5ιαάοὺ ΒΥ, Ἰπαϊσθ, 
Υ. ξυνίημι. 

ὅ87. κἀς τὴν πόλιν. ἀπελθὼν 
ποιήσω τὰ ποιήματα εἰς τὴν πόλιν. 
5. ἐς τὴν πόλιν, αἱ 8θά., 971. 
τὴν πόλιν, Νορβιοϊοοοσογρίαῃι. 480 
γοΐογσαπίοσ νοῦρα τὰν τρομερὰν, 
Ἀρυερὼν ἴῃ 5644. πιῖητι5 ΒΘ π6 ΥΥ16- 
Ἰδημᾶ.: ὠπᾶ ζἀοιππι το ἐπ αἰς δεαάΐ, 
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»κλῇσον, ὦ χρυσόϑρονε, τὰν τρομερὰν, κρυεράν ! 

νιφόβολα πεδία πολύπορά τ᾽ ἤλυϑον. “ 
ἀλαλάν ! 890. 

ΕἸ]. νὴ τὸν 4 ἀλλ᾽ ἤδη πέφευγας ταυταγὶ 

85., δ᾽ εἴ 5]: Ἢ: 

4ο. 

1. Οἵ, 

τὰ χρυερὰ, τονδὶ τὸν χιτωνίσκον λαβών. 
τουτὶ μὰ 4 ἐγὼ τὸ κακὸν οὔποτ᾽ ἤλπισα, 
οὕτω ταχέως τοῦτον πεπύσϑαι τὴν πόλιν. 

δ890ὅ 
1Ε. 

ΕΣ 

ΠΕ. 

ἌΧ. 

ΠΕ. 

εὐφημία ἴστω. 

ι 3 Ξ ’ 

σὺ δ΄ εἰ τίς: 

Ψοδββ. : ὅπια τσατιτι ἔτι αἰ δέαάε 1οἢ 
δολοπιπιετ. --- ποιήσω, ροδεαθοτ, 
ξ, ἱποπϑηΐῖθ Β., ΡΙαῖ, Ῥμδβα, 4, 
16... ΑΡο]. ϑοοῦ: 7, 4. 

888. ὦ χρυσ. Μακαπι παπᾶ ἀἰ- 
16 ἰμεθ! Πρσῖξ, αὐ 847. παϊηιι5 γθοῖθ 
ΑΡοΙἸ θαι αἴοὶ ρμαΐδηξ ᾿Ἰπέθγρρ. 8.: 
τρομ., κρυεράν. ἐπειδὴ ἐν τῷ 
ἀέρι τὸ πλάσμα τῆς οἰκοδομῆς ὑπο- 
τίϑεται, παίζων φησὶ τὸ τρομ ε- 
ρὰν μὲν διὰ τὸ ἀστήριχτον, κρῦ ε- 
ροἂν δὲ τὴν κρύους μεταλαμβάνου- 
σαν διὰ τὸ ἐπ᾽ αὐτὴν καταράσσειν 
καὶ τὴν δρόσον παὶ τὴν ψυχρό- 
τητα. 

889, Πρυὶ] πολύσπορα, ὕυρίηῃ. 
πολύπυρα. πΘ πο 5815 δ δγθηι αἶχα- 
γἱὶ πολύσπορον. ργδθοΐαγθ 8.: ἀντὶ 
τοῦ νιφόβολον καὶ πολύπορον 
ὁδὸν εἴς. ΙΘσοταῖ 1116 ἴῃ 5ιι15 Ἔεχθηι- 
ῬΙαυῖρι5 πολύπορα, πιμίεῖνία.ς μτι-- 
αίφωε ρεγνία, αυοᾶ «ὶ5 γϑοΐπμα 
6558 ἀμθτθὶ, 'ρ50 πιθίγο Θομρτο- 
Ραϑΐυνῃ 3 

890. ἀλαλὲὰν νοὶ] ἀλαλαὶ εταῖ 
γοχΧ τὐ]]Πτππὶ Ὠοβίος δου θη 1 : 
ππᾶὰθ ἀλαλάξζειν ᾶἃΡ. Καπορη. Ογγ. 
8. 9, ά. εἴο. δα Β. Ἠϊο ὀχ δμι5 
νοχ δβὲ, τι ἀλαλαλαὶ 1633., φ8ι-- 
ἀδηΐθ Πομπλῖπα, ααοα Παθο γ65 616 
5ΡῚ Ῥυοσθββουῖ, 

891. 1τὰ δν. [Ὡνϑύη. Ὀϊμα. 811] 
οοάα. ἀλλὰ γὰρ πέφευγας, 4ποᾶ 
ΘΧαιιϑι 5. 6558 υἱαθραΐιν Βθοκίο. 

αὖϑις σὺ περιχώρει λαβὼν τὴν χέρνιβα. 

μὴ κατάρξῃ τοῦ τράγου. 

ὅστις; χρησμολόγος. 
οἴμωξέ νυν. 

893. 1100] βοΐοθςβ οὐδέποτ᾽, αιοᾶ 
διιθηαανιὶ ΒΥ., Ξθα ρυδθέϑυ πθ60685- 
βἰζαΐθηι βουίρϑις ἤλπισ᾽ ἄν. ἤλπι- 
σα, πιοέμοθαπι, ἅτὸ 56 η81 οἰΐδην 
Τιαὐη] αἰσαηΐ σρεγασθ. νἱάθ Β. οἵ, 
4ἀθηὶ Ἰδιάανι, ΤΎΠΟΥ, δα ἽΠΠΟΙ. 
Νίασ. Ρ. 799. 

805. αἴοῖὲ δθο βδοευθοίῖ, (ὰΐ 
αι βαοῦα ἀθῆθο διιβρι αἰ Ώτσιι5. 51-- 
Ἰθπεαπὶ ἱπιροσαξ (εὐφημία ἔστω: 
νά Βαῃ. 840., Ρὶμι. 758. εἴ ἃ Β. 
Ἰδιιἀαίτιπι ϑρϑηῖ. δα Ο8]}1π|. ἢ. ἴπ 
ΛΡΟΙ]. 17.). ἀζάδπι Ἰπβίσα! σὰ α]-- 
Βρουβὶν οὖ ἀύϑηι ΟἰἸΓΟ πη. ΘΕΘΥ ΤΟΥ 
ΒΊγοιΙ5 πη] ]δη π5., οἰπὶ ΟΥ̓ΔΟΙ10- 
σαιπὶ Ἰπ ΘΟΥ̓ΡΥῈ5. ΘρΡ.ΪΑΥαπὶ ΟἸρΡΊα 115, 
ΘΟΟΘΌΥΥΙΣ ΡΘΥ πη α]ὰ5 ἃν65, δ΄ ΘἸ1Π} 
ΤηϑοὶαΥἹ νοίδῦ, 

896. μὴ κατ. νϑίθσϑβ βδου οα- 
ἔυγ] νἱοῖϊπη5 Ρ1Ϊο5. 6 ἔγοηΐθ δνο]- 
ἸεΥΘ νῈ] δρϑοϊπάθυβ ξοϊθρδηΐξ, 605- 
46 Ἰδηαιαπι ΡΥ πια ΠΡ ϑτηΐηδ ΡΣ 
ΘΟΌΘΏΒΟ 1Π ΔΥΆ ΠΉΡΟΠΟΥΘ. μος ῬΥο- 
ῬΥΐθ οδὲ κατάρξασθαι τοῦ ἱερείου. 
Ἠρσυοῆ.: κατάρξασϑαι τοῦ ἱερείου " 
τῶν τριχῶν ἀποσπάσαι. πῖπο ἀποΐα 
Τηθίαρμουα Οὐοῖιβ βίνα ΜΟΥβ 80. 
Ἑπτὶρ. ΑἸΟΙ 75. στείχω δ᾽... Ἰπαυῖ, 
ἐπ᾿ αὐτὴν ὡς κατάρξωμαι ξίφει, 
οἱ Ἐπτὶρ. ΕἸ. 1145. φασγάνῳ καταρ- 
ξάμην 5ἰσηϊποαδι δγιδο οοοίϊαϊ. ἘΚ. 

897. ο ἔμ ὦ ξ ε- ρίοταν αδὲ ἴπ πια- 
ἴαπι τόπι.- 
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ΧΡ. ὦ δαιμόνιε, τὰ ϑεῖα μὴ φαύλως φέρε, 
ὡς ἐστὶ Βάκιδος χρησμὸς ἀντικρυς λέγων 

900 εἰς τὰς ΝΝεφελοκοχκυγίας. 

ΠΕ. κἄπειτα πῶς 
ταῦτ᾽ οὐκ ἐχρησμολόγεις σὺ, πρὶν ἐμὲ τὴν πόλιν 
τήνδ᾽ οἰκίσαι; 

ΧΡ. τὸ ϑεῖον ἐνεπόδιξέ με. 
ΠΕ. ἀλλ᾽ οὐδὲν οἷον ἔστ᾽ ἀκοῦσαι τῶν ἐπῶν. 
ΧΡ, ᾽4λλ᾽ ὅταν οἰκήσωσι λύκοι πολιαί τε κορῶναι ΠΒοκχ. 

Πογ.. 

905 ἐν ταὐτῷ τὸ μεταξὺ Κορίνϑου καὶ Σικυῶνος. -. 
ΠΕ. τί οὖν προσήκει δῆτ᾽ ἐμοὶ Κορινϑίων; ΠΤ: 
ΧΡ. ἠνίξαϑ'᾽ ὁ Βάκις τοῦτο πρὸς τὸν ἀέρα. 

πρῶτον Πανδώρᾳ ϑῦσαι λευκότριχα κριόν: Παεχ.’ 
Πευ. 

τι “ 3 Ψ -" 5» Υ 

ὃς δέ κ΄ ἐμῶν ἐπέων 

898, ὦ δαιμόνιε 1άθπὶ αιοα 
φίλε, ἀγαϑὲ, αὐ Βοαι. 1]. 6. 407. 

ΒΕ Β8η: 44., γε ερ. 980., 995. 
5. μὴ φ. φέρε. ἀντὶ τοῦ μὴ ἄη- 
δίζου τοῖς χρησμοῖς. τιοξίγαΐθ5 581- 
ΤΑΙ ΠΟΥ σιίπιπι εἶἰα5 Οδεείίολε τιϊοὴε 
Ἰοίολι. οἵ. Ῥαςο. 25., Μιυερταν. δα 
ἈΠ65. 729. εἰο. 

899, ἀθ Βδοῖαθ, ναΐθ Αἰ θηϊθηβὶ, 
ἀϊοΐαμι δα Ρας. 1009. λέγων. να- 
ἤετιδ., δρθοξατι5. Υ. γγ6βϑεὶ. δα δ]οα. 
810. Ρ. 442. ἄντικρυς, αἰδογέε, ἀρετίε. 
Υ, ΑἸΠΠΊΟΏ. Ρ. 17 88. ΨΚ ΔΙΟΙΘ ἘΜΠπ ἢ. 

ΘΟ. τὸ ϑεῖον, αἰἤνίχειεστι Τῇ 1111 671 
ἄειι5. 
008. ἀλλ᾽ οὐδὲν κωλύον ἐστὶ καὶ 

νῦν ἀκοῦσαι τῶν χρησμῶν. οὕτω 
γὰρ ἔλεγον τὸ λυσιτελοῦν. --- 8. 
χιΐμηϊ οὐὔδέαι. ΔἸ101 νδ]οῦ ρχγαφοίαὶ, 
αΐ Δ. Πομλοβίμ. Ο, ΜΙα. ρΡ. δ29. 
οὐδὲν γὰρ οἷον ἀκούειν αὐτοῦ τοῦ 
νόμου, «ποὰ εδὲ Ἰπτούρσθῖθ ὙἹροΥΟ 
(46 Ιαϊοῖ. σγ.]1, Ρ. 192. εα, εγπι.) : 
6αΥ̓ 1 τι γ α τίοπ (6 ἐδὶ ψμθ α᾽ ὁχι-- 
ἐεχιάγο ἰα ἰοὶ τπέπιθ. ἘΧ ΒΥ, Τα ἴδὲ 
χιϊοίιεδ δ 6 5567 αἷς «σῖσ πόγεσι αἀδίπετι 
δργμοῆ. 

904. παρὰ τὸν λεγόμενον χρησμόν" 
εἰς τὸ μέσον κτίσαι (τροῖθ 
ϑ1α. ν. εἶ τὸ μέσον οἱ Αἴπθη. 5. 
Ρ. 219. εἰτὸ μέσον κτήσαιο) 

ἔλθῃ πρώτιστα προφήτης; 

Κορίνϑου καὶ Σικυῶνος. 
ἐπεὶ καὶ ἡ πόλις μεταξὺ οὐοανοῦ 
καὶ γῆς ἵδρυται. ἄλλως. Αἰσώπῳ 
τῷ μυϑογράφῳ χρωμένῳ περὶ πλού- 
του ὁ ϑεὸς εἶπεν εἰς τὸ μέσον 
κτίσαι (εἰ τὸ μ. πτήσαιο) Α. 
καὶ Σ ικ. εὔφορος γὰρ αὕτη ἡ 
χώρα. τὸ δὲ ὅλον παίζει. 8. εἴ πος 
ΟΥ̓ΘΟΆΪαμ, «πο πίθου Ργονευρία 
γϑ] αἴ πῇ εβξ, δὶ ρυΐαΐ Β6., δ ὑτ- 
Ῥθπηι ΟΥαθα τίσι ἀ6 4ὺ8 84 389., 
4υϊα Βἴτη1165 βηΐ γοσθβ ὄρνεα εὲ 
ρνεαί. ρῬταθίθυθα ἰβῖβ οἰγοι] δου 
1υυιάοῦ ἄπο ΑἸ ΠΟ] Θη565, ἐδ η Π18}}} 
Ἰπροβ, ἢ. 6. Ἰρὶ5. δ: Π}1165. Ὡοΐαπ 
ΘὨΪπι, 4186 51} λυχοφιλία. 

906. ψμΐᾷ αὐ πιε Οοτγίτιελι 9 φιΐὰ 
γπϊμὶ οἰπι Οογϊτιελῖις 653 ν. α]οκ. 
ΠὈϊαῖγ. ἴπ ἔγασπι. ἘΠΥΙΡ. Ρ. 128. Β, 
οἵ, Μαΐιι. σύ, δύ. ὃ. 960, 2. 

907. πποπαῖξ Β., αἰνίττεσθαί τι, 
γ61 αὖν. εἰς (Εχψιι. 1083.) διιξ πρός 
τι 6556 αἰίμάεγε αἰϊομὲ τοὶ, 5Ι͂ΥΘ 
οὔδοιιγα αἰϊφωῖα δἰ ρτοατε. 

908. Πανδ. τῇ γῆ; ἐπειδὴ πάν- 
τὰ κατὰ τὸ ξῇν δωρεῖται. ἀφ᾽ οὗ 
καὶ ξείδωρος καὶ ἀνησιδώρα. 8. --- 
Ραΐο νϑΐθηι Ῥαμπάογαπὶ ΤΠ] ΘΠ Ά556, 
«αΐα νοὶ θρδὲ 510] πάντα δωρεῖσθαι. 
ἸΠΠ ΗΕ Ραπαάθηῦ ΔΡ ΟΠλ1550 νοΟ. 
δεῖ. Β. 
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910 τῷ δόμεν ἱμάτιον καϑαρὸν 
, ἔνεστι καὶ τὰ πέδιλα; 

λαβὲ τὸ βιβλίον. 

888 

καὶ καινὰ πέδιλα... 

ὶ. τ. 

καὶ φιάλην δοῦναι, καὶ σπλάγχνων χεῖρ᾽ ἐπιπλῆσαι.. 

Πιοχ. Πογ, 

καὶ σπλάγχνα διδόναι ἔνεστι; 
λαβὲ τὸ βιβλίον. 1. ἰν. 

χἂν μὲν, ϑέσπιε κοῦρε, ποιῇς ταῦϑ'᾽, ὡς ἐπιτέλλω, 
Ποχ. Ποῦ. 

αἰετὸς ἔν νεφέλῃσι γενήσεαι" αἷ δέ κε μὴ δῶς, 
οὐχ ἔσει οὐ τρυγῶν, οὐδ᾽ αἰετὸς, οὐ δρυκολάπτης. 
καὶ ταῦτ᾽ ἔνεστ᾽ ἐνταῦϑα; 

λαβὲ τὸ βιβλίον. 1. ἰτ. 
οὐδὲν ἄρ᾽ ὅμοιος ἔσϑ᾽ ὁ χρησμὸς τουτῳὶ, 
ὃν ἐγὼ παρὰ τἀπόλλωνος ἐξεγραψάμην" 

920 «Αὐτὰρ ἐπὴν ἄκλητος ἰὼν ἄνϑρωπος ἀλαζὼν Ποκχ. 
Πογ. 

λυπῇ ϑύοντας καὶ σπλαγχνεύειν ἐπιϑυμῇ, 

909. 54. προφήτης; προφῆτις 
νον ΡΥ Πα: ν. Ὑν 6556]. δὰ 1)10α. 8. 
ῷ. Ρ. 102.), δϑὲ ἐπέεσρτθα ογαομίο-- 
χασι. ν. ΡΟΪΙχ 1, 19. οἴο. πέδελα 
8Ρ. Ηοπι. ἀϊοιαίων φιδονὶβ ὑποδή- 
ματὰ {ΑΙᾳμοσῖ. δὰ Ἠεδβυοῃ. ἢ. ν.), 

8Ρ. Ροβίεσίογεβ διυΐθπι ΘΥ. ἰδίασῖα 
ἀξοτναηι. ν. ἼΠθβηι. 1110, Ἐς Β. 

911. τὸ βιβλίον. ᾿ἰἴρθταπι Βαοὶ- 
α!Ξ. 

919, 8. φιάλην ροοσμίμωπιγ νἷπο 
ΡΙδηιπι. (9 πιαϊῖπὶ ρλίαίαπι. νεὶ 
Ραιδγαπι. νἱα, ΘΟ ΠΘΙ Δ ΘΥῚ 16Χ. οΎ. ν᾿. 
φιάλη.) ἀ6 φιάλαις ν. Ρο]]αχ 6, 
95. Ξεψι. σπλάγχνα, νίδοογα. ἢ. 
1. οαγηῆπι νἱοεϊπιαγατπ. Ὃϊ Οάγεο, 
20, 952. Β. ρστὶ δεδόν᾽ ἔνεστι, 
«πο βούναν 1)}1η4. 411: διδόναι 
ἴνεστι. 564 ἔδυυὶ ροῖθεξ διδόναι 
ἔνεστι, σοτγορία ἀἰρῃμίμοηρο, 

914. ϑέσπιε (ἢ, 6. ἀϊν]η6) κοῦ- 
ρὲ Βἰαπαϊπιθηΐαμη 6556 πιομθῖ θ8., 
τὶ ὄλβιε κῶρε ὙΠοοοΥ. 17, 66., αδὶ 
ν. δ αγίοῃ. 

915. οὐχ ἁπλῶς τοῦτό φησιν, 
ἀλλ᾽ ὅτι χρησμὸς ἦν τοῖς 4ϑη- 
ναίοις δεδομένος τοσοῦτον αὔξη- 
ϑήσεσθαι; ὅσον αἰετὸς τῶν ἄλλων 

ΛΔΕΙΒΤΟΡΗΛΝΕΒ []. 

ὀρνέων ἐν ταῖς νεφέλαις προὔχει. 

τοῦτον καὶ αὐτὸν εἰς τὸν Πεισϑέ- 
ταιρον πλάττεται, ὅπως ἄν τι λάβῃ. 
τούτον δὲ καὶ ἐν τοῖς Ἱππεῦσι (1ο90. 
5644.) μέμνηται, ὡς εἰς τὴν πόλιν 
δοκοῦντος εἰρῆσϑαι ἐν τοῖς Βάκι- 
δος. 8. Ἰρβιαπὶ ΟΥ̓ΔΟΙ πη, οἰ] 5 
Θἴαπὶ ἴῃ Ζ͵.αιταλεῦσι Υηθηλ] 7556 
αΙἸΟΙΓΟΥ ΑΥΒΙΟρ μα μ65, ΠαΡθίασ 8Ρ. 
8. Ἐφαυΐξαπι 1. 1.,. ἐδέχιιθ. Βυ͵αδοθ- 
τηοῦϊ; εὖ ὑδαιμον πτολίεϑρον 
Δϑηναίης ἀγελείης, Πολλὰ 
ἰδὸν καὶ πολλὰ παϑὸν καὶ 
πολλὰ μογῆσαν Αϊετὸς ἐν 
νεφέλῃσι γενήσεαι ἤματα 
πάντα. 

916. ποαιθ πιᾶρηᾶ πΘητ6 Ρρϑγνα 
ΘΥΪβ ανὶβ, ἢ. 6. Ὡ181] ουΐβ, --- τρῦυ- 
γ ών. ν. 298. εἴ ἀ6 δρυκολάπτῃ 465. 

919. τἀπόλλωνος, αἱ τἀνδρὸς, 
τἀγαϑοῦ εἴς. ν. Μαιῃ. συ. δύ, ὃ. 
86. ἀπποῖ., Μαϊζαῖγ. ἀ6. Ὠ]14]. Ρ. 
92, ρα, ϑιίυχ. ἐξεγραψάμην, 
ἀοοορέμπι ἀεδογίροί. Ἀδη. 151. ἢ 
τρμς ἡὴ τις ῥῆσιν ἐξεγράψατο. 
5.» Β. 

Θ2.: ἀκομοα τ... ἀῴμο, δος 
μεταλαβεῖν. ὃ. 

Ζ 
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δὴ τότε χοὴ τύπτειν αὐτὸν πλευρῶν τὸ μεταξὺ... 
οὐδὲν λέγειν οἶμαί σε. 

λαβὲ τὸ βιβλίον. Ὁ 
καὶ φείδου μηδὲν, μηδ᾽ αἰετοῦ ἐν νεφέλῃσι, 

ΠΧ. ΠοΥς 

ιἡτ᾽ ἣν Λάμπων ἢ, μήτ᾽ ἣν ὁ μέγας Ζιοπείϑης. 
ΧΡ. χαὶ ταῦτ᾽ ἔνεστ᾽ ἐνταῦϑα:; 

λαβὲ τὸ βιβλίον. 
οὐκ εἶ ϑύραζ᾽ ἐς Κόραχας; 

, ἥκω παρ᾽ ὑμᾶς... 
ΠΕ. 

οἴμοι δείλαιος! 
οὔχουν ἑτέρωσε χρησμολογήσεις ἐχτρέχων ; 

ἕτερον αὖ τουτὶ κακύν. 
9850 τί δ᾽ αὖ σὺ δράσων; τίς δ᾽ ἰδέα βουλήματος; 9 ημ 

’ 

999, 8, δὴ τότε, ἔππὶ 5716) 
ΘΧΘΗΙΡΙΟ ΗΟΠΊΘΥΪ 8]]ΟΥπη 16 ναί, 
Ῥοδίαγαπι (οἵ, Ηοοσον. ΠοοΥγ. Ρϑγί, 
1. ρ». 294.), ρΡομίζαυ ἴῃ Οὐϑοι]15 
[55 εοἰΐαπι 8101, σθαι Πίδα. 1, 
476.} πιαχῖπηθ Ροϑβί ὅτε, ἐπὰν οἴου, 
ΐ ϑοοχαῖ. Ηϊβῖ. Θ00165. 4, 2. πλευ- 
ρῶν τὸ μεταξὺ αὐχὶς ο" 905. 
οὐδὲν λέγειν οἶμαι σε ναϊεῖ 
τποχιεϊγὶγ τιμρατγί, ἐ6 ρμίο. (οἴ. 66.) 

οϑά, μη δ᾽ α. ἐν νεφ. 1. 6.: πθ6 
ΠῚ Ῥᾶγοθ, αιυΐὶ ογδουλαηι 1ΠΠπ4 ἀ6 
84.118 ἴῃ ΠΡΊΡιι5 γθοιτανυ, Χ6- 
οἰΐανὶς δαΐθηι ἰδὲθ βιιργα 914, 5664. 
86. 

ο25. 48 Τάπιροπθ νἱά. δπηοῦ. δᾶ 
406. 41θπὶ ποΐδυὶ 8 (πλοῖα ἰδη- 
«πη Π Θ᾽] πο Θ πὶ πιθηϊ ΒΘ, 56- 
οαπάϊιπι Αἴποπ. ὃ. Ρ. 544, θὲς 
ὁ δὲ αἹιοπείϑης νῦν μὲν ὡς χφρη-- 
δἰ ἀγόναςς ἑτέρωϑι δὲ ὡς κυλλὸς 
καὶ δωροδόκος. Σύμμαχος δὲ καὶ 
μανιώδη φησὶ τὸν “ΖΙιοπείϑη τὸν 
ῥήτορα, ὡς καὶ Τηλεκλείδης ἐν 
᾿᾿μφικτυόσι δῆλον ποιεῖ. παράκει-- 
ται δὲ καὶ τὰ Φρυνίχου ἔμπροσϑεν 
ἐν Κρόνῳ: ἀνὴρ χορεύει, καὶ 
τὰ τοῦ ϑεοῦ καλά. Βούλει 
«αἹιοπείϑη μεταδραμῶ καὶ 
τύμπανα; εἴς, πη Ἰαηαιϑηι 
ξαγοπι ποῖδὺ ἔα, 1081... ἐδῃαιιαπλ 

δι 9 , Ἁ ’ ς - ὃ ὡς 

τις ἢ 'πινοιᾶα; τὶς ὁ κοῦορνος τῆς οὐθοῦ; 

Συγοηΐθηι 1 Ὗε5ρ. 967. 6. 8ὉΡ. 
Αἰἴπρη, 1. Ρ. 20, ἃ. οσουγγι Ὠϊο-- 
ῬΠΠ 65. φυϊαϑηὶ ἰμοοτδηβῖς, ξουΐαββὶ8 
1646 οὐπὶ ποβίσο. Β. οοβποπιἑιῖ 
ΜοηδηαΥΙ ραΐθύ, ἴθδίθ βουϊρίουθ 
νΕΙοΥῚ περὶ κωμῳδίας ΑΥ̓ΒΙΟΡΗ. 
ΒΕΟΚ. 4., ρ. ΧΧΧ. 

927. Ριβίμοῖ. ἔοι νδΐθπὶι, εχ 
τπθηΐθ ΟΥ̓δομ]]. ϑύραξε, ἔξω: ν. 
ΜοοΥ. Ρ. 188. 1θίᾳψιιθ Ριθύβοη. Β. 

928. ἤϑθο ἴῃ ϑιηὶ ἱπογθρϑῖ, οἱτ- 
ΟΠ] ΟαΥβα θη 1Π 566 η8, ἀἰπὶ ν8- 
Ῥα]αῖ, οἵ ἀΡΊγ6 πο] θη]. 

929. κακόν. οἴ. 871. 
9380. δράσων. 561]. ἥκεις. ἐδέα, 

1}: μορφὴ, ἔοΥπια., 5ρ6οῖθβ. Ρ6- 
Τρ ῃγαβὶ Ἰηβουνιῦ, τὸ μδη, 866. 
ὕμνων ἰδέα. κόϑορνος εἴαῖ 
ΘΔ] ΟΘαπηθηλὶ σθηϊ5 αἰτίαι Ρθαὶ 
αρίαπι (Ρῃοῖ. [6χ. Ρ. 1929.. Ζοη. 2, 
19927.), χυδαάγαίιπι ( Εἴγπι. Μ,.}) οὖ 
ΔΙε5. οδ] σθὶβ να] σαΥΊθιι5. ἈΠῸ ΠῸΠ 
πιο άο ἀδ Ποηληθ, 4] 58 δα ΟΠ 65 
οασοπηπιοῦαὶ (ν. 8. δά ἤδη. δ0ά. 
οἷο. Βοιλ.). 564 οεΐδϑιι 46 ο]αῖο δὲ 
ΒΌΡΟΥΡΟ αἰοϊδισ, Ποπιβίθυῃ. : (απὸ 
αα φμοὰ ἑεογ 6 ἐαῆι τπαρπιζίοθ ἀο- 
οἰγιχιδεῖ Ἐχ Β.. 41] 516 : οὠσ' ξαπε 
δώρογῦο ἱπιοοαϊδ βοα κόϑορνος ἔριι- 
γαὶθ αἴψιιθ εἰρωνικῶς αἷοὶ ντάδίιν 
γ85 πιᾶρπα δὲ ψϑαϊ ἰχαρίοα, ΟΡ 
αὐᾶπὶ Μϑίομ δοοθϑϑὶξ, φωζσζεασπ Θδὲ 
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γεωμετρῆσαι βούλομαι τὸν ἀέρα 
ς » ν -" Ἁ ΄ 

ὑμῖν, διελεῖν τε κατὰ γύας. 

σὺ δ᾽ εἶ τίς ἀνδρῶν; 

9855 

ταυτὶ δὲ σοι τί ἐστι; 

Χ -“ - 

σιρος τῶν ὕϑεῶν, 

ὕότις εἴμ᾽ ἐγώ; (Μέτων, 
ὃν οἶδεν Ἑλλὰς χὠ Κολωνύός. 

εἰπέ μοι, 

κανόνες ἀέρος. 
αὐτίκα γὰρ ἀήρ ἐστι τὴν ἰδέαν ὅλος 

᾿ ΕΣ Ἁ 

κατὰ πνιγέα μάλιστα. προσϑεὶς οὖν ἐγὼ 

οοὐδιαστιιδ ἑμαθ ῥγο[δοιίοτιίδ. 9 φιιὶδ 
ἐς οοέμπωγπδ ἄμὸ αἰξμΐε αεἰ γιοδέγαπι 

οοπιοεαάϊαπιῦῷ ἔτ σιαθ ϑυπιπθοῃι5 
ΔΡ. 8.: οἷον, τί ὑποδησάμενος 
πάρει; 

9392. γεῶωμ. ἴι, 1, ΡὈΥῸ 5]ΠΊρΡ]16] 
μετρῆσαι ἀϊοίπι Ε558 δηηοΐαν! Β.; 
νεϊὰῦ ομορη. ϑυαῖῃ. 6. 8., Ρ]αΐ. 
ΤΠοϑοῖ. Ρ. 197. εὰ. ΕἸΒΟΒοΥ. 

οϑά. Μέτων ἄριστος ἀστρονό- 
μος καὶ γεωμέτρης. τούτου ἐστὶν 
ὁ ἐνιαυτὸς ὁ λεγόμενος “Μέτωνος. 
φησὶ, δὲ Καλλίστρατος ἐν Κολωνῷ 
ἀνάϑεμά τι εἶναι αὐτοῦ ἀστρολο- 
γικόν. ,Εὐφρόνιος δὲ, ὅτι τῶν δή- 
μων ἦν ἐκ Κολωνοῦ εἴς. Μείΐοῃ, 
1ην ΘΠΤΟΥ ἔπ Θη Πα θοαδίθυα]β σῖν 8 
ΟΥ̓́ΟΙ 19 ΔΠΟΥΠΙ, ΡΘΥ 4116 ΠῚ ΘΠ] 
ἸὰΔΥΒ Ταΐο οἰ πὶ ΞΟ αυὶς ΘΟΠΟΙ]Ἶ6- 
Ῥαίυν (ν]46 Γ,. [ἀ6]ουῖ. Πώϑεοσ. ἴ7π- 
ἐογϑμομασροτι ἰἰδογ αἰθ ἀδέγοτι. Β6- 
οδαοΐε. ἀδγρ Αἰἑοτι Ὁ. 194. 5644.). 
ΒιιαυΕΥ σἱἀθίυῦ ἴθ ΝΆΡΙΡΙ5. 609. 
564.) δῖος διαΐθηι σοπ ἐπ 6 ]1056 ἰγα- 
οἴαϊο ν 6] ΡΥορίου ξαβίιηι δ. ππαρηϊ- 

“Ἰοαιρηλίδια .(9583., οἵ. 8, δα 957. ), 
ΨνΕῚ ΡΥΟρίθυ 1] ΠΊ] οἰ ἴ85, 4185 οἱ 
1 ΘΥΟΘ 55 1556. ΟΠ Αὐϊβίορβδηδ 511- 
Βρ᾽ οαῖγ ὙΥ]εΙαἶπ58. οοηΐγα Η, 
γοββίιβ μᾶς ᾿βῃοσλ]ηἶα ΠΟ ΠΊ8 615 
Ἰρβιπι Μείομθιη, υἱσιιπὶ ἀοοιϊβϑὶ-- 
Ταλτη 7) ΠΟΐΑΥ Ραΐαὶ απ ΝΡ πηι 
δοιϊοὶς Ροίδίυυ ϑοουδαῖθβ βαρίεηβ εἴ 
ἃ ϑορῃιδίαγιιπι ΔΥΠΡιι5, 486 ἰπ 
δῖα ἔαθυ]α Ρουβευπρυιηίι, 8116- 
ἩΪββίηγι5, 5σϑα δχϑρίϊαυὶ αϑίγοποπιο- 
Ταιτὰ δἴαιιθ ΡΠ ΟΞΟΡΒοσιατ 51 Πη105, 
«αοτγιιπι 1110 ἐθιηροΥθ,, βίοις ποβίγα 
ΤΩΘΙΠΔΟΥΪ ,) ὨΙΠΊΘΧΊΙ5 ἔπ πηαχίπηι5, 

Ὧθ Μεΐοπθ Β. ᾿διᾶανς Ὠϊοάοτγιηι 
δίς. 19, 86. οὔπὶ δηποῦ. ΨΥ 6556}11- 
δ᾽ οὐ Αοιδαπμι Υ. Η. 10; 7. 

935. Ηοας ἱτπιὰ Κοίοτιος δῖ 50- 
Υ16]1 δἷβ. ννεπη πᾶ βαρίθ: σαπζ 
Τομέδολίαπὰ ὠπὰ Βιμέἐοίδεαἑ. --α 
ἡ τοὶ. 

936. κανόνες ἀέρος γτϑραϊδο 
βαηῦ δα αἰπιοιϊθη πὶ δὄσθπ, ν. 46 
νοοΡ. κανὼν Ὅδ]οκΚ. δᾶ Επὺυρ. 
ΗἸρρ. Ρ. 218. βεαὰ. Β. 

937. αὐτίκα γὰρ, σιαπι τιῦ ἦοο 
μέαγ, μὲ ἵεα ἀΐοαπι. Β. τὴν ἐδέαν. 
οἴ. 980. 

938. κατὰ πνιγέα, ἥασπο ὁοτι- 
δἰππϊίϊς, ΝΒ. 95. οὗ τὸν οὐρανὸν 
«“έγοντες ἀναπείϑουσιν. ὡς ἔστιν 
πνιγεὺς, Κἄστιν περὶ ἧμας οὗτος. 
Βε. τποποὶ Β. βθουσπάμππι 8. δα Νὰ- 
Ῥίαπι 1. 1... ῬΡϑιὶ ρἈ]Οβορμοβ. ἰδ]]α 
σοπιηθηΐοβ, ἱΠΡΥ 15 ΗἸΡΡΟΠΘπι 
Ῥυτπαβοσθιπη. ϑ.: προτιϑ εὶς (510) 
οὖν. 4ίδυμος" τοιοῦτος ἀήρ ἐστε 
τῇ γῇ περικείμενος» ὅμοιος πνιγεῖ, 
καϑαπερεὶ πῶμά τι ἱπερικείμενος]. 
τὰ δὲ ἑξῆς, φησὶν ὁ Σύμμαχος, 
ἀδιανόητα. Β. Ἱπορία Ροδίιι5 Πᾶθο 
6556 δἷῦ εἵ οοπιραύαία δᾶ τ]άεπάο5 
ταδί ΘΠ 1005.) τι νε] κανὼν καμ- 
πύλος οἱ κύκλος τετράγωνος ΤᾺΟῚ- 
βίγσθηϊ. σϑθίθγιπι διαβήτην, οεἰγοῖ- 
σιμηπ. 7. Εἵ κανόνα οἰϊδπι 8Ρ. ΡΙαΐο- 
Ὡθηὶ πη ρὶ ΡΒΠΘΡὶ 94, οἱ παοίθπαβ 
δεβθηϊίου, τι τὸν χαμπύλον κανόνα 
(αἰδϑεπ ἀρωπαπιειε “ πικεϊμκαλοπ., αἵ 
ὙΥ1ο] απ, γα 161}) ἀϊειϊπριοπάναι 
6556 ριυΐέπι ἃ ὀρϑῷ κακόνι (Πίολε- 
δολείε) 941. οΥἱῦ δυΐθπι ξογίαϑββθ, 
«αὶ μᾶθο ποι ἴδπὶ ἱπορία 8558 Εχὶ- 

428 
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τὸν κανόν ἄνωϑεν τυυτονὶ τὸν χαμπύλον, 
ἐν) εὶς διαβήτην.«. μανϑάνεις; ᾿ 

οὐ μανϑάνω. 
ὀρθῷ μετρήσω κανόνι, προστιϑεὶς, ἵνα 
ὁ χύκλος γένηταί δοι “τετράγωνος, κἀν μέσῳ 
ἀγορὰ, φέρουσαι, δ᾽ ὦσιν εἰς αὐτὴν ὁδοὶ 
ὀρϑαὶ πρὸς αὐτὸ τὸ μέσον, ὥσπερ δ᾽ ἀστέρος 
αὐτοῦ κυκλοτεροῦς ὄντος ὀρϑαὶ πανταχῆ 

ἀκτῖνες, ἀπολάμπωσιν. 
“ἄνϑρωπος Θαλῆς ! 

Μέτων... 
τί ἐστιν; 

οἶσθ᾽ ὁτιὴ φιλῶ ο᾽ ἐγώ; 
κἀμοὶ πιϑόμενος ὑπαποκίνει τῆς ὁδοῦ. β 
τί δ᾽ ἐστι δεινόν; 

ὥσπερ ἐν “ακεδαίμονι, 
ξενηλατοῦνται, καὶ κεκίνηνταί τινες" 

»" , Φο Σ ν 
πληγαὶ συχναί καὶ ἄστυ. 

μῶν στασιάξετε; 
μὰ τὸν 4 οὐ δῆτ᾽. 

βπιοῦ {αᾶπι αἰ οΐα ΟΡ ΒοΌΥἾι5, ΤΟΥ͂Θ 948, ὡς φίλος σοι ἐαυαθυ έεενν 
«φαογιη άπ Ρ ΕἸ ΟΒΟΡμουιιπι, οἱ κύ- ὑπαναχωρῆσαι ἔνϑεν. 8 
Ἀλῳ τετραγώνῳ γ», 4ποὴϊ δρροβῖῖο 
ὀρϑῷ κακόνι 58 ἀδβογίριυγιιαι 6558 949. δεινὸν, πιθεμοπάμπι, Ῥϑεῖ- 
ἀἸοῖς Μοίομ, 111] δ]1πᾶ ᾿μι6]]Πρὶ οα] μη. 

ααδηι οἰγοι!απι απιδάγαϊο ἱπο]ι- 950. ξεν. πϑπὶ δἰ ̓ χιιαηἄο Οὐ Π65 
5.1ΠῚ. ῬΘΥΘΡΎΪΩΙ ϑραγία δ]θοῦ ϑδιιηΐ. ν, 

941. προστιϑεὶς τὸν κανόνα “Ππεοροιηρ. ἀρ. 8. δὲ ἀβ ξενηλασίᾳ 
-" Δ 

τῷ πκυλλῳ. Το αδοηχοη]οΥπι (απποῖ, δα ἤδη. 
454.) Χεπορῃ. ἀθ τϑρ. [,86. 14, 4., 

904. :-όπϑο δὶ ἀστέρο δ, 18 Ῥ οῖν, μα ἸΑοῖ: τὲ ἘΞ. 10; 75 
Κι, εχ Μ5. . 
χοίμπαα γτααϊ!. ἀπολάμπωσιν, 
ο}ωἰβθαπε, Πραγαῖθ γσϑίθυτασῦ δὰ 
δὸοί. ποθὴ 

Ὀὐθῖη. δὲ νοίμε ὁ οἐθίία ὨυκοΥ. δὰ Τππο. 1, 144. εἴς. Β.; 
4] γτϑοῖθ αἰδιϊηχῖς ροβὲ τινὲς (ρ6Γ 
δϑαίείοτιθτν γαπι δ͵θοξὲ διγι1), Ηθπι- 

δϑὲ ἤδοθθ56 τι βου δ : - 
ἢ βίθυπιιβιο οὐ Β. διοίουθιιβ, οαπὶ 

Β. ] : 
ΣΈ ΕΣ ἢοςσ νόοᾶρ. γϑἔθυυὶ βοϊθαῦ δὰ πλη- 

9 Η “ 5 ϑ 

ἴῃ ἤδν. σϑρϑυίπαηι 81}, --- αἀκεῖνες γἰνίβῥναε τ.“ ρισμαβαι βαμε τνς 96. ΒΝ ἐν 
ἀρλε πον οἷν (φαδπαιᾶπι, 4] αἸΧΘΥΙΣ κινεῖν πλη- 

946. Τρτῖ 50110 οὐσοσθ ἄνϑρω- τινὲς, Ξοαποηΐθ συχναὶ, πο μ͵δοθῖ ᾿ 
πος. 8.: ἐν σαρχασμῷ φησιν. ἔστε αἰϊοῖα πᾶθὺ 6558 ΡϑΥ πγρθυθαίοι | 
δὲ ὃ Θαλῆς οὗτος τών ἑπτὰ φιλο- Ῥγο καὶ κεχκίν. πλ. συχναΐί τινὲς. Ϊ 
σόφων (ἴοτ!. σοφῶν) εἷς. ἐπὶ γεω- ϑορῇ. Απερ. 105. φυγάδα πρό- 

γὰς, ΠΟΝῚ ΠΟΘΙ] 6 11), ἴαπιθη ἔτῖσϑξ 

μετρίᾳ διαβεβοημένος. --- οὗ, Νὰ). δρομον ὀξυτέρῳ χενήσασα χαλινῷ 
580. οἴο. εἴο, ᾽ 
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ἀλλὰ πῶς; 

ὁμοϑυμαδὸν 
σποδεῖν ἅπαντας τοὺς ἀλαζόνας δοκεῖ. 
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Ρ" ᾿ οἴμοι κακοδαίμων 

ὑπάγοιμι γὰρ ἄν γε. 
᾿ »2 ς 3 πο» 2 3 

νὴ 41 ἰ᾽, ὡς οὐκ οἱδ᾽ ἀρ εἰ 
φϑαίης ἄν" ἐπίκεινται γὰρ ἐγγὺς αὑταιΐ. 

οὐκ ἔλεγον ἐγὼ πάλαι; 
3 3 ’ 4 3 " 3 -" 

οὐκ ἀναμετρήσει σαυτὸν ἀπιὼν ἀλλαχῇ: 

ἘΠῚ. 

ΠΕ. 

ΕΠ]. 

ποῦ πρόξενοι; 

952. ὅμοϑ'.. σοπιπιμτιὶ ΘΟΤΑδΟΙ 51. 
8]185 δϑὲ δσέσπιά, νϑ]αὶ Ρδο. 474. Β. 

958. σποδεῖν, συντρίβειν. 6]. 
ὙΙοΐοτ. 41} Οὐδηππιδιῖοὶ ἸηΓΕΥΡΥΘ- 
ταηΐυχ τύπτειν, πῇ ποτ] Β. 

954. ΠΡτ]: --- ἄν γε νὴ 4(᾿. ΠΕ. 
ὡς εἴς, ΠΙπᾶ.: ὑπάγοιμί τἄρ᾽ ἄν. 
1. νὴ 4{᾽, ὡς εἴο. Ῥεπα 1116 
«υτϊάθηι, 115] χυοα ὨΘαθΘ. ΑἸ θηπαπὶ 
80 Ξεϑηϊθηῖία οϑὶ γὰρ, οἱ ἄν γε 8ρ. 
Τυτρίά θη Με, 816. ΠΡ ᾳπ6 ᾿θρὶ- 
τὰγ. νἱᾶ. Ἡουπι. δημποῦ, δα ὙΊΡΕΥ. 
496, Ρ. 8. ὡς οὐκ -- φϑαίης 
ἄν. οὐκ οἶδα εἰ φϑαίης ἀπιέναι, 
πρὶν ἀποτυμπανισϑῆναι. ἅμα δὲ 
τύπτει αὐτόν. 8. 

956. πάλαι, πιοᾶο. (θά8.) ν. 
Ῥμοῖ. εχ. Ρ. 970. εὐ αϊὶἊοκ. δὰ 
Ἑπτῖρ. ΗἸΡΡ. 1085. δα 8. 

957. τα 8., φυοα εὐφωνύτερον 
δίψαθ εἷθ οβαπίϊυβ νυΐσαίο ἀἄναμε- 
τρήσεις σαυτὸν, «αθπιαά πιο ατιτ 
ἀναμετρεῖσϑαι αἀἰοὶ βοϊθὲ ργοὸ ἄνα- 
μετρεῖν, οἱ ζαΐαγα 16 61] 586 ΡῈ ΡΥῸ 
δΟΙΝῚ τιβαγρϑηΐαῦ, νἱάθ ἸΠΓΕΥΡΡ. 
Νυρπιτι δα 903. εὐ Μδιιῃ, συ, ρου. 
δ. 181. Πριιγαΐδην δαΐεηι δ᾽ σηϊποα- 
ἸΏ θῖι ἢ, 1, παροὺ ἀναμετρεῖσϑαι. 
ΒΘ. βθουμάμπι ΠΕπιβίουμιβ.: ποῖ 
ἔμο 16 τποάμμΐο τπθεΐογίς αέφμθ αἰϊο 
χεοὶρίθ53 ΝΥ1οϊαμα.: δαρε τολ αἱγ᾿ 3 
πίολιε υογλθγ 9 4 πϑδεέαξε 118 ΤῈ τὰ 
ἹΠΘ 556, Τηιῖ855 αἰοῖ 5οὶνοι, {πὰ 
Ραοῖθ ἀϊοεΐ. εἴ 5: ΠΉΙΠΈΟΥ γος. ϑ.: 
οὐκ ἀναμετρήσει. ὅτι οὐ γεω- 
μετρήσεις. ἅμα δὲ, ὅτι οὐ μέτρια 
φρονήσεις πλάττειν (φρονήσας πλάτ- 

τίς ὁ ΣΙαρδανάπαλος οὑτοσί: 
ἐπίσκοπος ἥκω δεῦρο, τῷ κυάμῳ λαχὼν, 

τει) τινὰ ἀρχὴν καινήν " οὐδεμία 
γὰρ ᾿Αϑήνῃσι. «υδᾶδὶ Αἰ1σὰϊ ΟΥ̓ οΙο 
δίψιαθ πλη θυ ῬΥΆΘΕΒ56 ΘΌΡΊοΥΙΣ 
Μεῖομη, ποηῖο Ὀυιναῖμβ. 

958. ̓ προξένους ἐκάλουν τοὺς 
τεταγμένους εἰς τὸ ὑποδέχεσθαι 
τοὺς ξένους τοὺς ἐξ ἄλλων πόλεων 
ἥκοντας. 85. πρόξενοι ἀϊοορϑη- 
ἴαγ 7) 4 80 Αἴπθηπ, οἱ Τδοεαά. 
ΡΌΒΡΙ]ΪΟΘ. δυϑηῦ ΘΟὨΒΕ 1 οἱ Ἰθραΐοβ 
δχίθγαγιτ τπὐρίαπι, ΤΠΘΟΥΟΒ 6)}8- 
4086. βΘΠΟΥΙ5. 81108 ΘΧΟΙΡΘΥΘ 71.551 ; 
αὐδὴν Ἰρίαγῦ πόλεως καὶ ἔϑνους 
(οἱνίεαξιεπι χιοπεῖτιθ μοϑρίξμπι ραΐξγο- 
σι, αἰ Ηεδπλβε, τράαια1}) [Ποϑίάθπ- 
ἐθτι, Οοτιδιεῖς}, αἰ ξένοι 5᾽μρ ]ΟΥιι ΗΠ. 
ν. ἀπποὶ. δὰ βδη, 494, εἴο. Β.; 
4.1 χϑοῖθ βιιςροαῖαγ, δϑδαγάασηαρᾳ- 
ζμπι Δρρϑι!ατὶ Ἰἰδῖαπα, Ἰπϑρβοΐουθμι 
Ῥτορίθσυθα, «πο μαρία οἵ πο αββιι 
γορθπὶ Ὑθΐθυσθ ὙἹΘθυθίασ. 46 88γ-- 
ἀδηαραϊο., βαϊ5 ῃοΐο Υθ58 Αβϑυ- 
γα, Ἰάθπ Ἰαπάαν ΕὙΥΘσυθίαπι 1)6-- 
Ῥγοββ. εἱ Περιριθ5. ἴω. ἀῤῥαπαΐ, 
ον Ῥατγίϑδοσ “λα. Δ{ε6. Οφοολ. 
Δ5ίοης 1. Ὁ. 106. 191. 5644. οὲ 459. 
5844.) 4111 6)115 ΠΙβίουϊαπι θχατηῖ- 
ἩδΥιΐ, 

959. ἐπίσκοπος. 5. 5θοιιμάιπι 
Ἠδγροοτ.: οἱ παρ᾽ ᾿λϑηναίων εἷς 
τὰς ὑπηκόους πόλεις ἐπισκέψασϑαι 
τὰ παρ᾽ ἑκάστοις πεμπόμενοι ἐπί- 
σχκοποι καὶ φύ λακες ἐκαλοῦντο. 
οὖς οἱ “άκωνες ἁρμοστὰς ἐλε- 

γον. -- Β.: τῷ κι λαχών. (δογέο 
Ρέγ ]αρας δἰδοίμς. Κ᾿), ῬΒοῖ. Ἰαχῖν. 
184. κυάμῳ λαχεῖν. νόμος ἦν ᾿4ϑή- 
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ἐς τὰς ΝΝΜεφελοκοκκυγίας. 
ἐπίσκοπος; 

ἔπεμψε δὲ τίς σε δεῦρο; 

ΕΠ]Ὶ. 

Τελέου τι. 

ΠΕ. 

ΕΠ]. 

φαῦλον βιβλίον 

βούλει δῆτα τὸν μισθὸν λαβὼν 
ἡ πράγματ᾽ ἔχειν, ἀλλ᾽ ἀπιέναι; 

νὴ τοὺς ϑεούς. 

ἐκκλησιάσαι δ᾽ οὖν ἐδεόμην οἴκοι μένων" 

965 
ΠΕ. 

ἘΠῚ. 

ΠΕ. 

ἘΠῚ. 

ΠΕ. 

970 

τουτὶ τί ἣν; 

ΡΙ Α κι ϑύῖν -’ ’ 

ἔστιν γὰρ ἃ δι ἐμοῦ πέπρακται Φαρνάκῃ. 

ἄπιϑι λαβών" ἔστιν δ᾽ ὁ μισϑὸς οὑτοσί. 

ἐχκλησία περὶ Φαρνάκου. 
μαρτύρομαι τυπτύμενος, ὧν ἐπίόκοπος. 

2 ᾽ “ 3. δ. ’ Ἁ Υ οὐκ ἀποσοβήσεις; οὐκ ἀποίσεις τὼ κάδω; --- 
οὐ δεινά; καὶ πέμπουσιν ἤδη ᾿πισκόπους 
ἐς τὴν πόλιν, πρὶν καὶ τεϑῦσϑαι τοῖς ϑεοῖς. 

ΨΗ. Ἐὰν ὁ Νεφελοκοκκυγιεὺς τὸν ᾿ἀϑηναῖον ἀδικῇ... 

νῃσιν ἄρχοντάς τινας κυάμῳ λαχεῖν. 
ν. ΑἹΡεσί. δά Πδϑυο. Ρ. 862., Ρε- 
εἰῖ. Ἴ 655. Αἴ, Ρ. 803. οἱ 907. --- 

961, ὃ. φαῦλον β. Τ΄ τὶ. ἴδ 
Ὀϊπα. Πρτὶς -α ΤἸελέου. ΠΕ. τί 
βούλει --- , νοὶ τί; βούλει ---. ἔδ- 
τοηάμπι δββοὶ τί δέ; βούλει οἴο., 
564 ρτγαϑρβίδαι σαῖϊο ΟἸηθ ον, βὲ- 
βλίον εβὶ αἰρίομπμα, αἀιὸ ἀθοϊα- 
γαθαΐαῦ,, Ἰρβιιπιὶ 6558 ἐπίσκοπον, υἱἱ 
πιοηαῖ Β. αποᾶ βιβλίον ᾿εῖθ “1ο- 
τίοβιιβ νοοαῖ φαῦλον, ᾿. 6. πιαέμμηηι. 
41.851 ἰγαῖι8., αυοὰ 6ο δνοοϑίιιβ 
ἔμουϊε ἃ ΠΙΔ]οΟΥ 5 ΥΘΡι5. σου θα ἴ5 
ἴῃ σοποίομθ. 46 Το θα οἵ, 1609. πῖο 
ΑΥοποι 6556 ΠηρΡΊΓΟΥ, 

968. μὴ πράγματ᾽ ἔχειν, πιο- 
ἰοδεία οαγογθ. 

965. Φαρν ἄκῃ. στρατηγὸς Περ- 
σῶν ὁ Φαρνάκης Φαρναβάξου. ἀλα- 
ξζονικῶς οὖν σκήπτεται κοινωνίαν 
ἔχειν μετ᾽ ἐκείνου. 8. ἴππὶ Ρ]οτῖ- 
46 Ῥθύβαγαπι βαίγαρθθ οὐπὶ 1.ἃ- 
ςοαδοπιοη 5 ἔδοϊθθαπῦ. ν. Το. ὃ, 
6. ᾿θίψαθ ἀθ Ῥῇϑυπϑοθ ΠΌΚου, Αἰ 6- 
ΐθηβθ5 ἸσιςΥ 11105 1 βιὰ ΡΥ Θ8 
ὑγαμευθ βἰπαθραηὶ. πέπρακται 
Φαρνάκην» οοπίδολμιπ 658ὲ Ῥλαγ- 

σιασαθ, ὯὮ. 6. ἴπ οἾτι5 Υ6 11 β'νθ σ01Π1- 
τποάππι, σα. 480., πιοποηΐα Η, 

- Α ΄ , 

Μγοβοῖο: καὶ τὰς ξυνόδους τας νυ- 
᾿) ΕῚ - ΄ Α ’ 9 

Ἀτεριναὰς ἕν τῇ πόλει, Καὶ πανϑ' 
ἃ Μήδοις καὶ Βασιλεῖ ξυνώνυτε εἴς, 

966. οὗτοσί. ρίαραο: οἴ. 968. 

969, οὐκ ἀποσοβήσεις; πει- 
ἸΥΔΠΤΟΥ; δοίϊνθ διιΐΐοῖι σι. 6Ό. 
ἀποσοβεῖ τοὺς δήτορας. ΜΒ6. δαῆ. 
11758.. Ὑποπι. Μαρ, Ρ. 102. 10 146 
Ἠρθηβίοση. Β. 8. τῶ κάδω. τοὺς 
κάδους τοὺς ἀμφορικοὺς, εἰς οὖς 
τὰς ψήφους καϑιᾶσιν. 4185 51{ὰ- 
145 Πομλῖπθ πὶ βθοὰπιὶ αἰξ 1556 Ππ|ο-- 
ποὶ Βι. πιὸ σοποίομποαι δαΐ τοῖα πα 
μαρθδῦ. --- 78πὶ οὑπὶ 158 ἸΠϑΡΘΟΙΟΥ 
δαξαρσὶε, 

970. οὐ δεινά; αἀπποπ ἤάαθο 
δμσὲ ἱπιοϊετανιϊα" κπαὶ π. ἤδη 
᾽πισκόπους. ἢ. 6. ἤδη πέμπ. 
καὶ ἐπισκ. Ὠγρεοτραΐοῃ. 

ογῷ. πρὶν Οουλῖοιια νϑηα]ξουθπι 
ἀδογθίουμπιη 5ῖν ϑ Ρ᾽ ΘἸβοϊξοσιπι, {δ 
᾿ἰηγῖβ Ὑπι]1α σοΙ θρδηΐ {θυ ΑἸ ΘὨΪ85. 
ὰϊ ποπῖο ἰπου δοοοάθπαππι Ἰδρὶξ 
ΕΧ ἰἴργὸ ἀδβογθίπμι αἰϊαιιοα, 8πη0- 
ἰαν Β6. 
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ΠΕ. τουτὶ τί ἐότιν αὖ κακὸν τὸ βιβλίον; 
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ΨΗ. ψηφισματοπώλης εἰμὶ, καὶ νόμους Ψέους 
ἥκω παρ᾽ ὑμᾶς δεῦρο πωλήσων. 

ΠΕ. 
Ἁ , 

τὸ τι; 

ΨΗ. Χρῆσϑαι Νεφελοκοχκυγιέας τοῖσδε τοῖς μέτροισι, καὶ 
σταϑμοῖσι, καὶ ψηφίσμασι, καϑάπερ ᾿Ολοφύξιοι. 

975 ΠΕ. σὺ δέ γ᾽ οἷσί περ ᾿Οτοτύξιοι χρήσει τάχα. 
ΔΗ. οὗτος, τί πάσχεις; 
ΠΕ. 

Γὸ τὐτὰ 

΄ 

οὐκ ἀποίδεις τοὺς νόμους; 

πιχροὺς ἐγώ δοι τήμερον δείξω νόμους. 
ΕΠῚ. καλοῦμαι Πεισϑέταιρον ὕβρεως ἐς τὸν Μουνυχιῶνα 

μῆνα. 

ΠΕ. ἄληϑες, οὗτος; ἔτι γὰρ ἐνταῦϑ᾽ ἦσϑα σύ; ἰ. (τ. 

974. πωλήσων ἀοουθίτι5 ἀἰοίαπι 
εβδὲ απᾶπὶ ἄγων δι φέρων. 501]. 
Ῥθομηΐα σΘΟΥαρὶ ἔβοῖ]8 ροΐθγδμξ 
ἀεομιδσορὶ, τι ΡΒθραἰβπιδίιπι διι- 
οἴοτες ἤουθηξ, τὸ τί; φιοάπαπι; 
μαΐίθ ἀδογθέμπ  Β. ἴῃ θα θη Ρτι5 
νου Ῥβθρῃϊβπιδίοροϊαα Β οὐ 6 
Ῥατῖβ. αἴχιι αν. παρ ϑηξ καὶ τοῖσδε 
τοῖς μέτροισι, «τοα 65ὲ 6}115, φαὶ 
Βᾶθο δᾶ ξογῃιδπι ΞΘ ΗΠ ΔΎ] στ Τογο- 
οατθῖ, οἷπι πη Ῥύοβϑα οὐδίϊοηθ 
βοχὶρίβ. μέτροισι, σταϑμοῖσι, τυ 
κακοῖσιν δρ. Ρ]αΐῖ, ν. ΝΊαι}, ρου. 
δτ. ὃ. 69, 5. -- Ὀλοφύξιοι. 816- 
Ῥἤδητι5 δε ὕτβίρις (Ρ. 611. εα, 
Βευκο). ): λόφυξος, πόλις ἐν Θρό- 
πῇ περὶ τὸν άϑω. ὁ πολίτης Ὃλο- 
φύξιος. ΠαΪὰ5. ΠΟΙΪπ15 δα 5111111- 
ταάῖπθπὶ ἕασεῖθ Πηχῖΐ Οοτηοιιβ σθη- 
116 Ὀτοτύξιος, ταηααθι: 80 ὍΥΡ6 
᾿Οτοτύξος, αἸϊιιάεθη5. δὰ ὀτοτύξειν, 
ϑρηνεῖν. Ῥεγίπάθ εβὲ ὃ0 51 αἸχίβϑθῦ 
σὺ δέ γ᾽ ὀτοτύξει τάχα, αὖ Τγ5, 
50. ὀτοτύξει τοι μαχρὰ τὴν πεφα- 
λήν. --- , Πγ. οββ.: ἘΠπι σίοίοὐος 
Ταας5 τι. Οεινίολε, μι. βἰοίολο Κ6τ-- 
ογάπιιτιροτι, 73} 6 ἀθτι ΠΘαἱ Θςι ἀουπ. 
ῬΕ, Πιὲν αὸν 5011.) «νας Βοιυϊοιϑι- 
αἴδση, σηϊεὶρ δοὶπ. Β : Νβρ]ιθ]ο- 
οοοοΥυδία ΠηρταΥ ΘΟ] μα 6556 ΑἴΠ6- 
ὨΪΘ 5111 π|, αρρ6 ἃ ἀποριι ΑἸ ΠΘ μη. 
οοπαϊία. ᾿ᾶπὶ οο]οπὶ ἀοΡροΡαηΐ 115-- 
ἀθπλ τηΘΏβιιγῖβ, ΡΟΠΘοΥΡα5, Ἰθρ]- 
Ριι5, πιδ ̓ ς ἐγ ΡΒ τι], φαῖριι5. Ρ8- 
ἰχι8, ν. Ὀικοσ, δα Τπιιο. νυ. 186. 

δὲ ϑρδηποι, ἅ6 Ῥυ. οἱ ὕ. Ναπι. 
Ἐι 1. "6. 570. 56 εῇ- 

976. τέ πάσχεις; φωίά ἀρὶδ9 
ν. 8. ΝᾺ. 999. πδεὺ ἀἱοῖῦ νϑυρο- 
χαΐιβ ἃ Ριβιμοίβεσο, πὶ πιομῖ Β. 

ΘΥ77. ΡΊΌγα νου τα τηϊμαίασ, (]- 
Ῥὺβ οἱ Ἰθρθβ Θοϑυύθββ 510 γϑαα]ταγι5. 
Β. 4ὰο δυάϊίο μῖσ χαοαιθ 58 ἀδὲ 
1π ἴα σ 81). -- 8.: παλοῦμαε. γρά- 
φομαι, εἰς τὸ δικαστήριον καλώ. 
Β.: » ΤΏΤΘΙ Οϑυιθα5 ΡΆΒ]ΙΟα5 ΑἸΠΘῺΪ5 
Σὰν θεῖα γραφὴ ὕβρεως. ν. ῬΟΪ]. 
8, 40. ἱπυβίξαϊιιπι νἹΔΘΥΏ Ροΐϑϑί, 
«ποῦ 6 Βιᾶν, Γθοθρς [πν ΘΥΏ.» ὕβρεων, 
ἩΪ51 Ραΐθπιι5 δὰ 1Π] αΥα5. ὉΓΓΊΘ 6, 
εἰ ψηφισματοπώλῃ εἱ ἐπισκόπῳ 
1Πδΐαβ, υθβρίοϊ. πΙπλἼ ται πὰ Τπβρθοῖου 
ἰϑβῖθ., «αὶ ἔαροτο σοθρούδξ, σὑϑαπξ, 
Ῥ:Ξ.Πθἴβθσο ΘΟΏΨΘΥΒΟ 8 Ρδθρῃίβπια. 
Ἰορο θη. “ -- ἐς τὸν ῆουνυ- 
χιῶν α. ἐς τὸν Πῆαιμακτηριῶνα 
γάρ εἰσιν αἱ κρίσεις. 8. αὖ Ηἴο τηθη- 
515, ΡΥΪΠλ5. 1116 σαὶ θηι. δια Πηηᾶ-- 
1πιπὶ δηηΐ ΑἰΠοΟΙ, «πα ἀπε: δᾶ 
ΜαΠγομίοπθπι, 411 θυ ΑΡΥΙΙ πο- 
5[ΧῸ ΥΘβροηαοι 3 βουροπάππι Ἀγο- 
οα] ἀμρῖο εβϑὲ ἐς τὸν Πῆουνυχιῶνα 

γάρ ε. αἵ κρ. ἱπῖτα 8, δα 1982.: 
τῷ γὰρ Τηουνυχιῶνι μηνὶ τοῦ ἔα- 
ρος δικάζονται αἱ πρὸς τοὺς ξένους 
δίκαι. (ᾳυΐα ἐὰπὶ δάθγαμὶ ΑἸΠΘπῚΒ5 
ῬΘΥΘΡΥΪΩΙ , ΡΥϑθβουιπι 5οοἱΐ δα 50]- 
γϑηᾶβ ἰσιριΐα: νἱᾶθ δύριπι. ΡΟ β 
δηποῖ. 8. εὖ οἸιβάθπι ἔαριυἶαθ 48. 

5644.) 



860 ὩΔΑΡΙΣΤΟΦΆΑΝΟΥΣ 

ΨῊΗ. ᾿Ἐὰν δέ τις ἐξελαύνῃ τοὺς ἄρχοντας καὶ μὴ δέχηται 
. Ν Σ ηλ κατὰ τὴν στη ΉΨν... 

ΠΕ. οἴμοι κακοδαίμων, καὶ σὺ γὰρ ἐνταῦϑ᾽ ἦσθ᾽ ἔτι; 
980 ΕΠῚ ἀπολῶ δε, καὶ γράφω δε μυρίας δραχμάς. 

ΠΕ. ἐγὼ δέ σου γε τῶ κάδω διασκεδῶ. 
ἘΠῚ. μέμνησ᾽, ὅτε τῆς στήλης χατετίλας ἑσπέρας; 
ΠΕ. αἰβοῖ, λαβέτω τις αὐτόν! --- οὗτος, οὐ μενεῖς; 

1Ε. ἀπίωμεν ἡμεῖς ὡς τάχιστ᾽ ἐντευϑενὶ, 

98ὅ ύσοντες εἴσω τοῖς ϑεοῖσι τὸν τράγον. 

ΧΟ. Ἤδη μοι τῷ παντόπτᾳ 
καὶ παντάρχᾳ ϑνητοὶ πάντες 

υσουσ᾽ εὐχταίαις εὐχαῖς. 

πᾶσαν μὲν γὰρ γᾶν ὀπτεύω, 

ἃ. Ῥαῦ. στ. 

5Ρ. 1. 

ἃ. ῬΆΓ. 

5Ρ. ἰ. 

900 (5) σώξω δ᾽ εὐθαλεῖς καρποὺς, χτείνων παμφύλων γέν- 

-»" κι [4 9.9 ; 

ϑηρῶν, ἃ παντ ἕν γαίᾳ 

νὰν 5.5 2 ἃ. ῬΆΓ. 

ἃ. ΡΆΓ. 

ἐκ κάλυκος αὐξανόμενα γένυσιν πολυφάγοις, Ῥαο.1. 
δένδρεσί τ᾽ ἐφεξόμενα καρπὸν ἀποβόσκεται" 

9738. Ἐὰν δέ τις εἴς. 184π| Πα 

4αοαιθ πϑριΐϊο τϑαπὲ, Ροκβἔχιϑηι 

Ριοι μοΐδοειπι 4|101 οσοιραΐμππι νἱ- 
ει. 5.: κατὰ τὴν στήλην. κα- 
τὰ τὴν δημοσίαν ἀναγραφήν. Β.: 
οϑὲ οπΐπὶ στήλη σοϊππια Ρ.Ρ]168, 
οὐἱ γε ὶ ̓πβουθερδηΐοῦ,, ναὶ 1ῃ ἴα- 
ΡῬυ]α (εξ. ἀπηοῖ. δα 426.) ἀρρεπάᾶε- 
Βαμίυῦ ἔοοάετντα,, ἰθροβ εἴο. ν. ΔοΠ, 

6883., ΒοΙΞ κι 1πα. θοιποβίῃ., Ῥϑε. 

1655. Αἴτ, Ρ. 166. 564... 516. Β. 

979. οἴμοι κα. οἵ, 1177. 

980. γράφειν δραχμὰς εεῖ 
χπαιιϊεέαπι ἀἴσοτα ἀγασἠπιαγπι. ΝΊΟΘΥ. 
Ρ. 114., Ὑποπι. Μ88. Ρ. 196. δια- 
σχεδῶ »το διασκεδάσω, Αἰΐοθ. δα 
ἜΠ: 

9351. τὼ κάδω. οἵ. 969, 

982. τῆς στήλης κατ. μος πο- 
ξαυϊαπι οὐαῖ, τὸ χατατιλὰν τῶν 
Ἑκαταίων Ἄδη. 859. 8ε. Τογηδπι 
ἀϊσομαϊ μέμνησαι ὅτε 1Πι|5γαξῖ 
Ῥούβϑοη. δὰ Ηρουρ. 112. Β. οἔ. 
δι. ρου. σύ. ὃ. 550. δῃποῖ. 

οϑᾷ. «ιοπΐαηι βϑουα 586 }08 ἔϊπδ- 
γαμὺ ᾿πἰουχιιρία, Ποὺ βιιϑάθὺ 58οϑύ- 
405. ἸρίτοΣ οαπὶ 6ὸ ΡΙβι δῖ, ἘΡΟΡ5 

δὲ ξογέαξβϑῖ 811 δρϑιπῖ; (Ποτιις 
ταϑηθὺ 1π 5668. Β. 

986. σαπά δὲ ΟΠποΥὰ5 Ποπούθ, {161 
5101 74 πὶ Ππαβριξυγοβ 6556 βρϑύδϊς μο- 
ΤΑΪΠη65. ΔΥΪΙΠΊ΄6. ρΡΥδθαϊοδὲ π|111-- 
ἰαΐεπι, -- τῷ παντόπτᾳ καὶ 
παντάρχα. Ιονὶβ Θρι ποῖα ἂρ. 
ϑόορῇ. Οεα, (ο]. 1019. ΑΘϑοῦν!. Ἐπαι. 
1048. Ζεὺς πανόπτας. Εκ Βε. 

988. εὐκταίαις, ΡΥΘοῖριβ ἀε-- 
σἱαογαδιίδιδ5, απὰ5 σαΐδαι ἄδιι5 
Β10ὶ ΠΟΥ οἰιριδῖ. 

990. εὖ 9. ἢ. 6. εὐθηλεῖς, Πογίςο. 
Βιπάμφυλοι ϑῆρες 51} ΟΠΊΠ15 
ΘΟΠΘΥΒ δηϊπηϑίοια., ᾿πβϑθοῖα, αξ 
Οεοροη, 91, 4. ϑηρία ἐν τοῖς ἐν- 
τέροις τρεφόμενα. γέννα Ροξδῖϊ!β 
1άδπι φιοᾶ γένος. Ἐπτὶρ. Οὐ. 944, 
γέννα Πέλοπος. Ἐπα 8. 

992. ἐκ κάλυκος; δα ἤοτγθ οἱ- 
μδν5 ρ]δηΐαθ. γένυ ς-. 81165 π16}- 
ἔπη. πιαχὶ]]α. σαϊζαγ, ἢ, 1. δϑὲ ος. 
πὶ Ἑπτρ. ῬΒοδθη. 1801. κάπροι δ᾽ 
ὅπως ϑήγοντες ἀγρίαν γένυν. χὰ 

993. ἐφε ξ. ἀϊοξαπι πρὸς τὸ ση- 
μαινόμενον, ϑηρία: πᾶπὶ δὰ ἃ 
(γέννα) τεἸαΐπιπι ε556 ἄβθεσγεὶ ἐφε- 
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χτείνω δ᾽, οἱ κήπους εὐώδεις φϑείρουσιν λύμαις 
ἐχϑίσταις" 8Ρ. οοἵἴ. 

Ῥᾶο. ἐν. 

ἔστιν, ὑπ’ ἐμᾶς πτέρυγος ἐν φοναῖς ὄλλυται. Ῥαο. ἰ. 
Τῇδε μέντοι ϑημέρᾳ μάλιστ᾽ ἐπαναγορεύεται, ἱ.1. ο. 

5 ΞΘ 

ἐπίῤῥ.. 
ἣν ἀποχτείνῃ τις ὑμῶν 4ιαγόραν τὸν Μήλιον, 
λαμβάνειν τάλαντον: ἦν τε τῶν τυράννων τίς τινὰ 

τῶν τεϑνηκότων ἀποχτείνῃ, τάλαντον λαμβάνειν. 
βουλόμεσϑ᾽ οὖν νῦν ἀνειπεῖν ταῦτα χἠμεῖς ἐνθάδε. 
ἣν ἀποκτείνῃ τις ὑμῶν Φιλοκράτη τὸν Στρούϑιον, 
λήψεται τάλαντον, ἣν δὲ ξῶντά γ᾽ ἀγάγῃ, τέτταρα, 
ὅτι συνείρων τοὺς σπίνους πωλεῖ καϑ᾽ ἑπτὰ τοὐβο- 

1005 

Ζομένα (ἐφεζομένη), ΄φυοα ΔΡΠοτγοὶ 
ἃ Τηρϑῖγο ῬϑΘΟηΪοοΟ. 

994, λύμαις. λύμη φϑορὰ, βλά- 
βη. 51]. ν]οΐου. 

995. ἀμέτρως Ἰ]ργὶ ὁπόσα. 
996. Α εἰ Β Ῥασΐξβ. εἴ Βιᾶν. πτερ. 

φοναῖσιν ἐξόλλυται. ἴεττι ἴογία558 
Ῥοξβεῖ μος ὑπ΄ ἐμὰ πτερὰ φοναῖς 
σιν ἐξ. Ξ.α ἐξ. ΔΡ 6ο ϑοσχίρίιπηι 
Ε8556 Δυθιϊσου, 411 ἱπνθηΐεβαεῦ φο- 
ναῖσιν, γοειϊταουθί 6 ΟΥ̓ΘΕΟΠΏ, ---- 
ἐν φοναῖς Ῥ»το φοναῖς, αἴ 8ρ. 
Ἑυὺτὶρ. Μεα, 814. ἐν τλάμονι ϑυμῴ. 
νἱὰθ Μαίιῃ. οτὰπα 101, ἴατα ΚΟΥ. ΘΓ, 
δ. 401. ἀππηοι. 9., εἵ οἵ. ϑορῃ. Οεᾶ, 
Βερ. 80., 140., ἱπῆγα 1612. εἴς. 

997. μάλιστα, οἴιπιτπασίπιο. ἔπαν.". 
ἐαοπείαάίοτα ΡῈγ Ργαδοοσιθπε ῥγοτιῖετι-- 
εἰαξμσ. ΘΧΊ]Ο ἔπη αἴξθοῖις οβϑὲ Π18-- 
ϑογαβ Μεῖπι5, ἀθ φιο δα ἤδη. 812. 

1000. Ργουθυθὶ Ἰοοο ἀϊοορδίμν 
χπογέϊεε οοοί 6765) οὐὰπὶ 5]. ΠΟΘΥΘ 
νϑ]]θηΐ, γοπὶ δοΐϑπι αρὶ. ἩΪΠῚΪΓΠῚ 
14 ἔδοεσβε υἱάθραπίισ ΑΥἸΒΊΟΡ ΔΗ 
ΟΥ̓ΔίΟΥΕ5, 4 αυᾶνὶ5 οοοδβίοηθ δά- 
ΨΘΥΞΑΥΟΒ ΓΥΓΘΠΏ]αΪ5 αἰξθοίαίαο, {πιᾶ- 
115. ΡΙβἰβισαϊ ἀδυιτι ἔαϊς, 1η5ἴ πη] 8- 
χϑῃηΐῖ, ἴα αιιθ Ἰην]ἀΐατη 115 σου ΠΥ θας 
δριια τθεϊσ]οβιλπι ΡΟρα]ιπι, «ιΐ 
ἴδπιθ Ρδίϊθμίευ ἴουχοὲ ἀδθημδσο- 
δίαμι. ΥἹαΐο]6 Ἰσίτογ δὲ σαρκαστι- 
κῶς Ῥγδθπλῖμι ΡΥΟρομΐ Οοχΐοιι5 

λοῦ, 

εἶτα φυσᾷν τὰς κίχλας δείκνυσι καὶ λυμαίνεται, 

Πηρὶς πο 11Π15, πὶ τίνος ἔγυδη- 
ὩΟ03, ἀοπιασορος αἴοο, ᾿ἰηξουΠοϊαμξ, 
564 Ρομΐὶβ Ὑἱγ]5. ἰϑιϊβ, σαὶ ἀπάπηι 
Του 5. ΠΘαΘ ΘΠΊΡ]1115 ΟἹ Ι1811 
ἘἸπιθη 95 Ἰηβθοΐθηςῦ, 

1001. ἀνειπεῖν. κηρύξαι καὶ 
ἀναγορεῦσαι. 51]. Υἱοῦ. οἵ. ῬΟΙῸΧ 
δ. 13 ς ἘΓῸς 

1002. σὸν Στρούϑιοκ. ἄνω 
(14.) εἶπεν ἐκ τῶν Ὀρνέων. 
Στρούϑιον δὲ εἶπεν, ὡς Π͵ή- 
λιον. --- συνείρων δὲ εἰς ὅδο- 
μαϑὸν συντιϑείς. (οοἰίρατια, 501]. 
β'π1}} νοπάθησοβ, Β.) 

1003, 16 Ὠὶπά. οοαά. μαῖα 1π- 
το]ογαπᾶο ζῶντα ἀγαγη- 

1004. σπίννου ς. (Ξἴα, πὲ οΟἸται 
Ἰπηργθββὶ, βϑὰ πιὰ]6.) εἶδος ὀρνέου. 
(μύρια 6556 ἀϊοϊτγ: γἱα. δηηοῖ, 
δα Ρδο. 1084.) τρία δὲ αὐτοὺς λυ- 
πεῖ, ὅτι ϑηρεύει, ὅτι πωλεῖ, ὅτι 
ζ΄ τοῦ ὀβολοῦ. ὡς εὐτελίξων αὐ- 
τούς. 8. 

1005. ρούρεγδπι ΠΡΥῚ φυσῶν, 
4ποὰ εβῦ βθουπμάμππιὶ Β6.: ξωγαίος 
ἐείάοπι ἐπιξατι5 ραίαπε οδέοτιαϊἐ, ᾳααϑὶ 
μος ἰηϊουξαου ΠΟΙ ἴα165 αυίθ5 
Ῥϑίδπι οβίθπάθυθ, ἴπ|0 οἱδηὶ 8105 
685 ϑϑρίπδίουεβ δἴαιιθ ψνϑηαίζουθϑ 
ἀνίασ ἀοσοΥθ 1}Π1ασατη ἴῃ σΟὨ Π16- 
118πὶ Πηρίταγ. δείκνυσι φυσᾷν 
τὰς κίχλας, αἱ τελετὰς κατέδειξε 



“ ΡΈΦΣΕΊΟ ΦΗ Ν ΟΣ 

»- ’ . Α .υ » -“ Α Ἁ 

τοῖς τὲ χοψίχοισιν εἰς τὰς ὁΐνας ἐγχεῖ τὰ πτερὰ, 
" ΄ ὰ- ’ .- " “ 2: 

τὰς περιστεράς ὃ᾽ ὁμοίως ξυλλαβὼν εἴρξας ἔχει, 

κἀπαναγκάζει παλεύειν δεδεμένας ἐν δικτύῳ. 
- 3 3 » ", » ΄ 

ταῦτα βουλομεσῦ ἀνειπεῖν, κεἴ τις ὄρνιϑας τρέφει 

εἰργμένους ὑμῶν ἐν αὐλῇ, φράξομεν μεϑιέναι" 
ἣν δὲ μὴ πείθησϑε, συλληφϑέντες ὑπὸ τῶν ὀρνέων, 

αὖϑις ὑμεῖς αὖ παρ᾽ ἡμῖν δεδεμένοι παλεύσετε. 
ἄντ. 

962 

1010 

Εὔδαιμον φῦλον πτηνῶν 

οἰωνῶν, οἱ χειμῶνος μὲν 
1015 χλαίνας οὐχ ἀμπισχοῦνται" 

οὐδ᾽ αὖ ϑερμὴ πνίγους ἡμᾶς 
[ ἀχτὶς τηλαυγὴς θάλπει" ἀλλ᾽ ἀνθηρῶν λειμώνων 

φύλλων ἐν κόλποις ναίω, 
ξρ ΥΣ ΟΣΝΝ ἰν , ϑων ΄ Ὁ ἣν ἡνίκ᾽ ὧν ὁ ϑεσπέσιος ὀξὺ μέλος ἀχέτας 

1020 

Βδη. 971. εἴσ. φυσᾷν κίχλας, 
ϑξῇατο εμτάος αἰοίτατ,, αξ 60 Ρὶα- 
τὶς νϑηᾶδὶ 81 Θτδηίοσεβ νιάθδη- 
ἜΣ ΒΕ 

1006. κοψίχοιαιν. νἹα, δηπηοῖ, 
δα 8029. 8.: -- μετὰ τὸ σφάξαι 
πτερὰ ἐπιβάλλουσιν, ὥστε αὐτῶν 
αὐτοὺς κρεμαμένους ὁραϑῆναι πᾶ- 
σι. --- βιαίως δὲ τὸ ἐγχεῖ. (ἴπιο 
ΞΙ ΠΡ] ΙΟΙΓΘΥ οϑὶ ἐγ οῖξ, ἐπιπιΐεεῖς) αἴ 
τποπαῖ Β.) 

1008. παλεύειν. θηρεύειν, προ- 
καλεῖσϑαι. εἰώϑασιν ἐκτυφλοῦντές 
τινὰ τῶν ὀρνέων. ἱστάναι ἐν διχτύῳ, 
ὅπως τῇ φωνῇ προσκαλοῖτο τὰ 
ὁμοιογενῆ. --- 8. δῃηποίαν!ς Β., 6] π5- 
ΙΏΟΟΙ ἅνε8, 4ῈΠΡι15 8]186 δ] ΠΟ η- 
ἴὰΥ (Ζοολνορεῖ), αγδθοῖβ αἰοὶ πα- 
λευτρίας, Τιαἰ115 εἰέϊοε5. ν. σύ ἢ. 
υ. παλεύτριαι. Ρ]ιοῖ. Ι6χ. Ρ. 271.) 
ῬΙδυῖ. Αϑ1π. 1, 8, 68. 

1010. αὐλὴ, Ῥτορτίε ὁ διαπνεό- 
μενος τόπος (Αἴπεη. 5. Ρ. 189.)., 
ΞΙΠσι αὐη αἰοιτιγ Ἰοοι5. υϑοια5 
δηΐθ ἀομπλιβ 8 Πιι8 ΠΊ, ἘΡῚ ΘΥΘΔΠΊΘΗ 
νίγθραὶ εὐ ρϑοιᾶθβ δἴχψιιθ δἰτῖθ5 
ὙΘΥΒΑ ΘΗ, ν Θϑ ΙΒ] 1}, οογ5,), 56- 
Ῥέμπι. ν. Πα: 11. 7 5ΈΒΈΘΙΗ. 16. 
5.5,Ω ῬοΥ. δα ἸΞ ΕΣ ν. Εἰ 9. Ὁ 
8. Εὰ Β. φράξ., 7ωϑεπιιιδ5. ᾽οὗ, 
1148, εἰς. 

ϑάλπεσι μεσημβρινοῖς ἡλιομανὴς βοᾷ᾽ 

1015. χλαῖνας. οἷ. 679. ἀμ- 
πισχ. ΗδϑΎοΠ., τποηεπέθ ΒΥ.: ἀμ- 
πισχεῖν, περιβαλεῖν. ἀμπισχούμε-- 
γον. περιβαλλόμενον. 

1017. τη 1.5 ἴοπισα 56ὰ ρτοοι ϑρίετι- 
ἄοτιδ 9 ΞΡ! η αἰ ἀϊεβίπια. ὉΣ- 1600. 

1019. ἀχέτας, πὶ Ῥαο. 1098. 
Β.: ἠχέτης νοοαΐοπι, φαποτιεπε, 
ἀραϑέαεΣ εἰ ἀθ 41115 σποαιθ σϑθιιβ 
αἰοϊταγ (ν. ΑἸἹΡοσῖ. δὰ Ηδβυςῃ. 1. 
Ρ. 652.);: 564 ργορτῖβ 46 οἱοϑάᾶ 
ΠΙΘ]ΟΥΘ 5611 ΠΠΔΥΘ, Οἷιΐ 5011 οϑηξαϑ, 
41 γα]ρὸ αἸοίξιν, ΠΡ βοῖθε. σν. 
Αγϊϑιοῖ. Η. Α. 5, 80. δὲ 101 Οϑηηιβ 
εἴς. ϑεσπέσιος, ἐαίπιίωδ., ρταθ-- 
δέατιδ, αἱ βοὴ ϑεσπεσίη ἤοπι. Οάγ55. 
4, 49., ΟΡ» οδῃΐιπηι αἱοϊξιχ, ἃ γ8- 
Ἰθυῖθιι5 νϑ]άθ Ἰαπάαίαμι. οἵ. 89, 

1020. οοαά. μεσ. ὑφ᾽ ἡλίῳ μα- 
νεὶς βοᾷ, πιϑίγτο ρεϑυαϊῖξο. τϑθοῖθ Βγ. 
ἀοΙεῖα Ργδθροβ]οὴ8 ΒΟΥΙΡΒΙΣ ἥλιο- 
μανὴς; οὐ] ῖι5 ψουρὶ Ἰ5ῖα ϑϑὶ 1ηΐθΥ-- 
Ῥγεϊαϊῖο. 8ι: ὑφ᾽ ἡλίῳ μανείς. 
τέρπεται γὰρ καὶ ἐπιμαίνεται τῷ 
ἡλίῳ ὁ τέττιξ. τὸ μαίνεσθαι ἴῃ οοπι- 
ῬΟΒ 5 586Ρ8 δἰΐδῃι 1ϑιια] ἀ8Υ], πιὸ- 
παρ θη, Ηδἰπβίιβ δα 811. 9..8394. 
Ηδβυομ. ὑλομανής" ὁ ταῖς ὕλαις 
χείρων εἴς. οἵ, Β., φαὶ τῷ ἡλιο- 
μανὴς Θιληὶ βἰ σα  Ποατῖ αἷξ, ααϊ 50- 
Ἰδὴι γθμθηιθηΐου ἀρρθε. 



ΟΡΝΙΘΕΣ. 8568 

χειμάξω δ᾽ ἐν κοίλοις ἄντροις, Νύμφαις οὐρείαις 

10 

ξυμπαίζων" 
ἠρινά τε βοσκόμεϑα παρϑένια 
λευκότροφα μύρτα, Χαρίτων τε κηπεύματα. 
Τοῖς χριταῖς εἰπεῖν τι βουλόμεσϑα τῆς νίκης πέρι, 

1025 

2 [οὶ 1 

ἀντεπίῤῥ. 

ὅσ᾽ ἀγάθ᾽, ἣν χρίνωσιν ἡμᾶς, πᾶσιν αὐτοῖς δώσο-- 

μεν, 
ὥστε κρείττω δῶρα πολλῷ τῶν ᾿Ζλεξάνδρου 'λαβεῖν. 
πρῶτα μὲν γὰρ, οὗ μάλιστα πᾶς κριτὴς ἐφίεται; 

- ς - 3 ΧΑ. Δ. ’ ᾿ 

γλαῦκες ὑμᾶς οὔποτ᾽ ἐπιλείψουσι “αυριωτικαὶ, 

ἀλλ᾽ ἐνοικήσουσιν ἔνδον, ἔν τε τοῖς βαλαντίοις 
1080 

1021. γεειμάξειν ἢ. 1. 658 π1- 
ΒΕΥΠΘΥΘ. Πϊθπιθη ἰὐγϑηβισοῦθ, αὖ 
Ὀίοη. ΗΔ]. Ασομ. ἤοπι. 10, 48. Β. 

1022. παρϑ. διὰ τὸ ἐπιμελῶς 
τὰς γυναῖκας καὶ τὰς παρϑένους 
τὰ μύρτα ἐσϑίειν. (Β. νἱγρίηθα5 
Ῥασοαβ ταΥΥτἱ τη 8}1} 1η16]]16] ἐεγιο- 
χαϑδ; “οοαξμωΐας5.) λευκότροφα 
δὲ ἀντὶ τοῦ λευκὰ καὶ τρυφερά. 
τοιαῦτα γάρ εἰσι μήπω πεπανϑέν- 
τα. 8. 516 οἴϊδηι Β., τοθη5. 1 
ΒΕ] 5ΠΊΟΟῚ ΘρΙῚ  μρ.]5 ΒΏΘΡΘ ΠΟῚ ὨΪ51 
δἰ θυ ΠΟΐ]ΟΠ5 ΡΘΥΓΘΠῚ ΞΡΘΟΙΔΥ͂Ι. 
οἂἱϊ Παοΐθηϊιβ ΘϑϑθητΟΥ, τὶ Τα ΠΊ6 
βρη Πσαῖομοπι τῆς τροφῆς πΟΗ 
ΔΙ οηϑῖι Ραΐθ πὶ ἃ ΥῸ ΟΡ]. 

1023. κηπεύματα (Λογέοχιεε 
ΟΣ Οατεεχιρειναολδθ.)} ϑηοῖα- 
νἷξ πίπο ΡΟ]Πχ, τ ΠΕΙ͂Ν 
Β, 1πτ6] Πρ Υ ἔγποῖις, χυδ]ες ἢ 1Π 
μους ΟΥ̓ ταύτηι ργονθηΐδηξ, ἢ, 6. 
ῬΟΪΟΠΘΥΥΊΤΩΙ βιιᾶν 1551] 116. 

1024. τῆς νίκης» νἱοΐογϊίδρ, 
{ππᾶτα βροσαΐ ροδέβ. οἵ, 491. οἱ εἰ- 
τ] ]Θτ Ραγαραβὶη ΚΝ}. 518. 5664.» 
ἘΠῚ νἱᾶ. ὅρδηῆῃ, δηπηοΐαν! Β. 

1026. τῶν ᾿4λεξ. τοῦ Πάριδος, 
ὧν ἔλαβε παρὰ ᾿Δφροδίτης. --- 8. 
νἱ4α. τρο ἐν Ηγρῖηὶ ἔαρ. 92. 

1027. ὧν -- ἐφίεται. σαΥρὶξ 
7 α1ο65, ἔπ αιιθηι ἀοπηα ἀρρείεηϊθ8, 

1028. γλαῦκες. ἀντὶ τοῦ νο- 
ἰσματα" ἢ γὰρ γλαὺξ ὦ ὄρνεόν ἐστιν 

᾿ἀϑηνῶς, ὕπερ πάνυ τιμῶντες ᾿4ϑη- 

ἐννεοττεύσουσι, κἀκλέψουσι μικρὰ κέρματα. 

ναῖοι διὰ τὴν ϑεὸν ἐν τοῖς τετρα- 
δράχμοις ἐνεχάραξαν νομίσμασιν. 
αἰνίττεται δὲ καὶ εἰς τὸ φιλάργυ- 
ρον τῶν ᾿ἡϑηναίων. ἄλλως. ἡ γλαὺξ 
ἐπὶ χαράγματος ἣν τετραδράχμου; 
ὡς Φιλόχορος. ἐκλήϑη δὲ τὸ νό-- 
μισμα τὸ τετράδραγμον τότε [ἡ] 
γλαύξ. ἦν γὰρ γλαὺξ ἐπίσημον καὶ 
πρύσωπον ᾿Δϑηνᾶς, τῶν προτέρων 
διδράχμων ὄ ὄντων, ἐπίσημόν τε βοῦν 
ἐχόντων. 5... 91..207. Λανο. ἃ [,85- 
Υἱο πιοῃΐθ (θὲ ρβᾶσο Αἰΐ1086), ΠῚ 
δύδηΐ πιθίϑ! Π]οαἸη 86 ΑἸ ΘΏ]ΘΉ 51111Π|, 
ν]46 Ηοτοα. 7, 144. Τῆπο, Ὁ 55.: 
μέχρι Δαυρίου ὄρους, οὗ τὰ ἀρ- 
γύρεα μέταλλα ἐστιν ᾿4ϑηναίοις. --- 
Ἐκ Β6. Νοη ΥὙ85 ρῃθ]οα. 568 οἱ- 
γ865 πιρίϑ!]]α ΘΥαΪ ΡΘΥ 56ύνοβ 1106- 
Ραπὲ, αἴᾳιιθ 16 δῃηΐθ Β6]]π πὶ ΡΟ]. 
γαϊά8 ἀἰτδβοθθαπξ, Ὠδπὶ Ροβὲ π|πᾶ 
ῬΘΠ]ὰπὶ οχῖσιϊ 1η846 βρϑύδυὶ ροΐϑ- 
γαηΐ υϑαϊίιξ, ν. δ 6556]. δᾶ ὨὈ]ϊοᾶ. 
10: 0.2.1. }0..95|9,, Ε΄ ΜΘΊΠδΥΘ; 6 
Ἰαχὰ ΑἸΠομη. Ρ. 56. βεαα. Β. οἔ. 
δηηοῖ, δα Βιδη. 674. 

1029. ἔν δον» {πιέμ5.,) ἀοΙηὶ ρα 
γο5. 

1090. ῬΥο νεύττια, μμΐϊος, αἰχὶϊ 
κέρματα; πιρπιμῖοβ.) 46 400 νο- 
σαΡη]ο οἵ. ΡΙαῖ. 8375. .,ἐκλέπειν 
εβί δχοίμαθγθ, αὐ σα] ηδθ αἸσα ΠΥ 
ονᾶ δχοϊμάογο, ν. ο. Αἴποη. 9. Ρ. 
997, Β.“΄ εἴς. Β. ΟΥδΕΪημΠ5 8Ρ. ΑἸΠ θη. 
1.1. ὡς ἂν ἐκλέψης καλὸν “Ἡμῖν τι 
καὶ ϑαυμαστὸν ἐκ τοῦδ᾽ ὄρνεον. 



ὅ64 ΦΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΟΡΝΙΘΕΣ. 

εἶτα πρὸς τούτοισιν, ὥσπερ ἐν ἱεροῖς οἰκήσετε" 

τὰς γὰρ ὑμῶν οἰκίας ἐρέψομεν πρὸς ἀετόν. 

χἂν λαχόντες ἀρχίδιον εἶθ᾽ ἁρπάσαι βούλησϑὲ τι, 

ὀξὺν ἱερακίσχον ἐς τὰς χεῖρας ὑμῖν δώσομεν. 

1085 ἣν δέ που δειπνῆτε, πρηγορεῶνας ἡμῖν πέμψομεν. 

ἣν δὲ μὴ κρίνητε, χαλκεύεσϑε μηνίσκους φορεῖν, 

ὥσπερ ἀνδριάντες, ὡς ὑμῶν ὃς ἂν μήνην ἔχῃ, 

ὅταν ἔχητε χλανίδα λευκὴν, τότε μάλισϑ᾽ οὕτω δί- 

κὴν 

δωσεθ᾽ ἡμῖν πᾶσι τοῖς ὄρνισι κατατιλώμενοι. 

1082. ἐρ. πρὸς ἀετόν. διὰ τὰ 

ἦν τοῖς ναοῖς ἀετώματα. (ΘΥδηΐ 

οδηΐπι ἀετοὶ δαδείρία ἐσπιρίογιιπι, 
ΞΟΌ Πρ 15 ᾿πηᾶ σ]η)Ρι15 ΟΥ̓ παῖδ. Υ. γ416Κ. 

Ὠϊαῖσ. ἱπ ἔσ. Επὺτρ. Ρ. 214. βε4α. 

εἰ Ησδγη, δα Ριμᾶ. ΟἹ. 18, 29. Β.) 

τὰς γὰρ τῶν ἱερῶν στέγας (ἴπιο 

ἐξοχὰς, ἄκρα, ν6] φυϊάάαπι 51π|116,} 

πτερὰ καὶ ἀετοὺς καλοῦσιν ὥς φη- 

σιν Ἴων ἐν ᾿ἀγαμέμνονι. 8. 515 }1}Ε- 

σα ἰρίταν ἐρέφειν οἰκίας πρὸς 

ἀετὸν τορ6τ6, οἴτι56γ6 7) ΘΟΤΟΙΊΑΤΘ, 

ἄοπιος αα 56 οἶγοα [ασείρίμπι, νοὶ 

Ῥοῖϊῃ5. πϑφιθ αα {ἀϑείρίαπι, Ὦ. 6. 

Ἰοΐαβ ἄοπιοβ ορρίθυθ πϊαᾶϊβ; απο 

ἴῃ 1οπιρ} 15. ΡΥ ΠῚ ΘΡΘΥΓ5 ἴδοθυθ 

Ξοοηῦδ αἀνοϑ: συ. Ευὺγῖρ. Ιοπ. 197. 

5644. τ] αῖοα!α ἀϊοΐαπι, αὐ Πδεο 

ὁυληΐα. Β6.: --- εἰΐδπι πτερύγια νο- 

φαρδμηῖαν (ἀβεῖ ἀετοὶ), δὰξ ἀρ. Μαδίτῃ. 

Ἐνδηρ. 4, δ. ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ 

ἱεροῦ, αὐ ριπσιαοιζιπε ἐθταρἰϊ. Ταῖς 

δαΐϑι Οοπιΐοιβ πὰ ΠοπιοΥῖα γ0- 

οἷς ἀετὸς, 4148 ἀφιίϊαπι οἵ ρίπτια- 

ομΐμωπι βἰσυαιπΠοδῦ. 

1033, 4. ἀρχ. ὑποκοριστικῶς 

τὴν ἀρχήν. διαβάλλει δὲ αὐτοὺς 

ὡς ἅρπαγας. ὀξὺν ἱερ. ἀντὶ τοῦ 

ὡρπαγὴν ὀξεῖαν. Δίδυμος. τάχος 
ὡς ἱέραχος. ἵνα ταχέως φύγῃ. 8. 

ἴπιο τπὖ πιϑηΐθιι5 νϑϑυσβ θδ θη ΥἹ5 

γαρίθπαὶ ἐηβὶς,, 486 τ στ] 15. Δ0- 

οἰρίϊχιπι ἢ ἀαδπιδάπιραιπι ἀγάγο 
ἐπιϑμίας δαρίξίας 80. 511. 1. 522, 

εἴ βἰ πα 8Ρ. 8]105 Ἰθοιιπέμγ. 9.{1- 

ΤὰΥ ἀθπιϊηιεϊνβ. αὖ τ νἱΐα σοπι- 

τπαστὶ ἢ, ὉΒῚ οἰθναῦθ φυδθάδθηι αἷ- 

4π6 6π1011Πγ6 σοϊαπηιβ. ὁ ξ ὺ ς εϑὲ 
οοῖον. οοἰογίεογ ταρίοπι5. ν. ὙΠοπι. 

Νδρ. Ῥ. 601: ΠῈ ἊΣ: 

1035. πρηγ- -- Δίδυμος τοὺς 
βρόγχους τῶν ὀρνέων τοὺς λεγομέ- 
νους προλόβους, ὅτι συλλέγεται ἐν 
αὐτοῖς τὰ σιτία. (μίας. Κεὸρήε. 
4185 ρυοπηϊεαμς Ποιμμῖρι5. απὸ 
ΡΙὰ5 νογατθ ροββίηϊ. Ε' 8.) -- ὅ. 

1036. ἐὰν δὲ μὴ ἡμᾶς πρίνητε 
νικᾷν, τίϑεσϑε, ὥσπερ οἱ ἀνδοιάν- 
τες, μηνίσκους ἐπὶ ταῖς κεφαλαῖς. 
ποιοῦσι γὰρ ἔνιοι, ὥστε μὴ ἐφά- 
πτεσϑαι τὼ ὄρνεα. εἰς τὸ αὐτό. 
μηνίσκους: σκεπάσματα τῶν ἀν- 
δροιάντων, διὰ τὸ μὴ ἀποπατεῖν 
χατ᾽ αὐτῶν τὰ ὄρνεα. (46 μήναις 
5θὰ μηνίσχοις , 7μτιμ15..). τιϊεδῖδ. Ν. 
Ηδβυοῆ. ἰρίψαθ ΑἸΡ τί, Ῥμοῖ, ἰθχ. 
Ρ. 196. Β.) φησὶν οὖν ; ὅτι μέλλο- 
μὲν ὑμῶν καταπατεῖν. 85. χαλ- 
κεύεσϑαι μηνίσκους εϑϊ 5101 
δούθας ᾿ἰπη]85 σΟΏΠΟΙ ἸΠΡΕΥΘ,, τ 
αλκεύειν ΘΧ Δ6Υδ 8]. ἕδοοσα ΡΙπῦ, 

163., 509. φορεῖν, ὥστε φορ.; 
δοϑδέαπαα. Β. 

1037, ΠΡΥΙ πιρῖστο ρεββϑαπιάδίο 

ὃς ἂν μὴ μήνην ἔχῃ, «υοᾶ εεὲ 
σογγθοίοσβ, 61 ποὴ 116 ]Προγϑέ, 

ἴοσο ἱπεχρθοΐδίο ἃγβϑδ θἐΐβϑπι 1105 

56. βἰθύούθ διὸ ἱπααϊπαὶμγαβ 6556 

ἀΐσουθ, {πὶ οαρῖζα ᾿ππι118. πηηϊ- 

νβϑϑϑηΐ, 

1038. χλαν. λευκὴν, Ἰαέπαπι 

ὀαπαίάαπι. νἱὰ. ϑομμθΙ ἀοΥἹ Ι6Χ. ν. 

χλαῖνα. 
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ΚΗΡΥ͂ΙΞ Ξ. ΠΑ,ΤΡΖΖΟΙΑ͂Σ. ΚΙΝΗΣΊΑ͂Σ. 

ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ. 

1040ΠΕ. ἢ ἃ μὲν ἱέρ᾽ ἡμῖν ἐστὶν, ὥρνιϑες, καλά" 1 

ἀλλ᾽ ὡς ἀπὸ τοῦ τείχους πάρεστιν ἄγγελος 
οὐδεὶς, ὅτου πευσόμεϑα τἀκεῖ πράγματα. 

ἀλλ᾽ οὑτοσὶ τρέχει τις ᾿Δλφειὸν πνέων. 
2211. 5. 

1045 
ΠΕ. 

ποῦ, ποῦ ᾽στι; ποῦ, ποῦ, ποῦ ᾽στι; ποῦ, ποῦ, ποῦ 
᾽στι; ποῦ, 

ποῦ Πεισϑέταιρος ἔστιν “ἄρχων; 
οὑτοσί. 

4. 4. ἐξῳκοδόμηταί σοι τὸ τεῖχος. 

ΠΕ. 

ΞΕ ἘΠ 

εὖ λέγεις. 
χάλλιστον ἔργον καὶ μεγαλοπρεπέστατον, 
ὥστ᾽ ἂν ἐπάνω μὲν Προξενίδης ὁ Κομπασεὺς 
καὶ Θεαγένης ἐναντίω δυ᾽ ἅρματε, 

1040. Ξδογοῖο ρεγδοῖο ἰπ 5οθ- 
Ὡδῖι τα ΡῬίβιπείϑοσῃβ, πιϊγαίτιβ, 
δάπις ποὰ νθΘηΐβδβθ πηοΐιπι ὧδ 
ΤΩΌΥΟ Τηβίτιιοίο, 

1041. εἷς ἀπό. πποταὶε Β.,, χεα- 
Ὁμᾶδγθ οἷς δηΐα ἀπὸ, αἱ , 58 6ρἴτι5 
δηΐθ ρύδθρρ. εἰς, ἐπὶ, πρός. 

1048. Φύμμαχος" οὕτω συντό- 
νῶως τρέχει, ὡς ᾿Ολυμπιακὸς στα- 
διοδρόμος. --τ 8. πἰηλίσιιπι {Ππν 1] 
ΠΟΠΊΘΩ ΡΟΣ ΗΥ ΡΥῸ Οαγϑιι Δρ. ΘΠ 
Πανίαπι ἱπϑεϊξιιῖο, ἀϊοίτηγ δυΐθηη 
πνεῖν ᾿ἀλφειὸν, αἱ Ἀδῃ), 955. πνεῖν 
δόρυ καὶ λόγχας βἴο. 

1044. ποῦ, ποῦ ᾽στι; εἴς. το- 
Ῥϑεϊο γἱάϊου!θ ἐμφατικὴ, 414165 
Ῥδββϑὶπὶ τἰϑιιγραηΐ Οομπιοὶ. ζεϑιϊπαὶ 

ΠΟ τ5. ΟΠ ΗΘ ΔΥοποηΐθηι ΡῚ- 
5. ΠΟ ΘΘΥΠΓΩ, 

1048, 9. Πφοξ. καὶ Θεαγέ- 
νῇ ς. Ξδή τούτων πιστοῦται τὸ ἀνυ-- 
πόστατον τοῦ τείχους, ἐπειδὴ κα- 
πνοὶ ἦσαν καὶ πομπασταὶ, καὶ 
μόνον ὑπόσχεσις᾽ τοιαύτη δὲ καὶ 
ἡ τοῦ τείχους οἰκοδομή. ὃ Κομπ. 
ἔπαιξε παρὰ τὸν κόμπον. --- Τη- 
λεχλείδης ὸὲ ἐν Ἡσιόδῳ ὡς παρει- 
μένον τῷ σώματι κωμφῳδεῖ αὐτόν. 
5. οἔἁ, γεβρ. 316. ἀ6 ὙΠοάρθηθ οἵ. 
787. δηποίανι: Β., πϑιια ᾿ηβο ἴασαι 
6556 ἰβίδπι ταυτὶ, Ἰαυεαα]θηι. 51 
σΟΙΡΔΥΘίαΥ οἷπὶ ΤΠ] Υοχι. ΝΊΏΣ 
εὐ Βαρυ]οηΐ ἃρ. Ὀ]οα, 816. 2, 4. 
οἱ Ηεσοα. 1, 179. Τππογ 1465 ααο- 
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ἵππων ὑπόντων μέγεθος ὅσον ὁ δούριος, 
ὑπὸ τοῦ πλάτους ἂν παρελασαίτην. 

ΠΕ. Ἡράκλεις ! 

4Γ. 4.. τὸ δὲ μῆκός ἐστι (καὶ γὰρ ἐμέτρησ᾽ αὔτ᾽ ἐγὼ) 
ἑκατοντορόγυιον. 

ΠΕ. ὥ Πόσειδον, τοῦ μαχροῦ ! 

τίνες ὠκοδόμησαν αὐτὸ τηλικουτονί; 
1055 4Γ. 4. ὄονιϑες, οὐδεὶς ἄλλος, (οὐκ Αἰγύπτιος 

πλινϑοφόρος, οὐ λιϑουργὸς, οὐ τέκτων παρῆν,) 
ἀλλ᾽ αὐτόχειρες, ὥστε ϑαυμάζειν ἐμέ. 
ἐκ μέν γε “ιβύης ἧκον ὡς τρισμύριαι 
γέρανοι, ϑεμελίους καταπεπωκυῖαι λίϑους. 

αι 1, 99. ἀθ πιμγο ῬΙγαθι : καὶ 
ᾧκοδόμησαν - τὸ πάχος τοῦ τεί- 
χους, ὅπερ καὶ νῦν ἔτι δῆλόν ἐστι 
περὶ τὸν Πειραιᾶ" δύο γὰρ ἅμαξαι 
ἐναντίαι ἀλλήλαις τοὺς λίϑους ἐπῆ- 
γον , 4αθπι Ἰσσιηι ργοία] Β6.,, 51- 
ταὶ Ἰαιά αἴο γεΥϑιι 525. δ βϑαι, 

1050. ὁ δούριος. -- δύναται 
ὃ ἐν ᾿Ιλίῳ λαμβάνεσϑαι. (τθοῖθ.) ἐν 
ἀκροπόλει, δὲ χαλκοῦς ἵππος ἀνέ--: 
κειτὸ κατὰ μίμησιν τοῦ ᾿Ιλιακοῦ. 
5. 46 ποῦ ἰδιιαδηΐιγ Ρδιβδη, 1, 23. 
εὐ Ηδευο, ν. δούρεος. 

1053. ξἑκατοντ. ἰΐὰ ΒυγποἾις ἴῃ 
ἹΜοπελὶν Πονίοιν νοὶ]. ῶ8. Ν. 8. Ρ. 
430. 5βοιιπάππι ΡΠ οἰ τι (ὁρογυίας 
λέγουσιν [Ατ||01]. οὐχὶ ὀργυίας. 
᾿Δριστοφάνης.). προ πὶ ΘΕΤΙΜ ἴεσε 
νυ]ρσαῖδη Ἰθοϊϊοθθπι ἑκατοντύρ-- 

γυιον ἸποοΏ Βα} 10 ΔΆΓΘΠ ΒΥ, ΒΟΥΘΙ 
7551} ἑκατονταγυϊον., 4118 50]]1ο δὲ 
πρὶ δ}, πιοθηΐϊηι ἰϑηΐδθ ἘΥΡ15 

δαὶ ίταπι ποα ΔΗ. ]115. σεπ τα} 11}- 
ὨΔΥΙΜ 6556 αἴσούθ, πθο δρίθ ἢϊα 
Ὡπη οἷτι5 Ριρηδη11|4 οἴ ΠΥ 1 Π8Υ- 
ΧΟ ἹπουΘα ]}}}}1. 510 Ασυτοῖγοριιβ 
1116 δρ. ΡΙδαΐϊιμι ΜΙ], 49, δοπειεπι 
ἦν Οἰτοία Εε φαπιφμαρητεα, στ έμπ 
δὲγοοίωιχογίαα5, Τγιβίπέα ϑαγάος, 
ὁϑθχαρίπεα ἤηῆἼαοθάοτιος. Ὡνιπιθυαὶ 56- 
Ῥίέοπι πιϊίϊδα͵, αυὶ γθνθύα βπὶ 840. 
{πι|5 8114 δα νἱνιιπὶ γοϑθοθὶ ἴῃ ὅο- 
ΤΏ]00 9 οἱ τϑιμθ 6] ϑιη ] Ἰ0605 
ἱποχρθοίδιοϑ 58 6086. ΟΠ ΟΘΡΘΡθΩΣ 
Ἰπίθυρυθὶ 8. π- ὦ 1Πὸο σ., τοῦ μα- 
πκροῦ! αἸοίπμηι κατ᾽ εἰρωνείαν, ἀφαϊ 
μακροῦ. ἴῃ {πο 1 θ] Πρ ομάνι μή- 

πους, οἴπὶ Ἱπιιβίξαϊαπι 5ἷξ., χαοᾶ 
οΡίγπάπμὶ ΠΟΒῚ5 ΠΡΥΪ, μάχραθα 8 
μάκρος, οἱ νοσϑρῖο δάἀβειρβθηβ 
898Π0].: σημείωσαι; παῖε, ὅτε τὸ 
μάκρος λέγει. 

1055. 4 ἐγ. πλινϑοφόρος. οἱ 
Αἰγύπτιοι ἐχωμῳδοῦντο ὡς ἀχϑο- 
φόροι. καὶ ἐν Βατράχοις (1562. ἿΝ 
οὺς οὐκ ἄραιντ ἂν (ἂν 
ἄραιντ᾽) οὐδ᾽ ἑκατὸν 4 ἐγύ- 
πτιοι. -- 8. ποίϊπι δϑὲ οχ ἤοθτο- 
αἀοιἱ Επΐογρθ, τὖὸ Ρ]θυίψιιθ σϑρθβ 
αϑϑιάθθ οοδρουιηξ 605 σϑθηιθηΐα 
Ῥοτίαυθ δὰ δχβίγιθηαβ ΡΥϑθοῖριιθ 
Ῥυγϑηλ14 65. 86. οἱ, δηποὶ. δὰ Βδη. 
ΤῈ 

1057. αὐτόχειρες, αὐταί. ρτο- 
ῬΥῚΘ αἰτόξεις οϑὲ 15, 4α] βιι8 πιϑητϊι 
8]. ἴδοι. ν. ἴγ8. 269., Ἡεγοαῖΐδῃ, 
Ρ. 474. Ῥοῖν εἰ ἰμέουρρ. Δοῖ, 27, 
19... 

1058. {α8 σγιιθβ νθΥ8 ΠΟΥΟ 6Χ 
ΤΡ γα σϑαθιηΐ, 4ὸ Ργοξθοῖδθ ἔϊθ- 
Υϑη ΟΧίσθπιο διίμιπιπο, οἵ, 677. 
.86. 

1059. γέρανοι. διὰ τὸ ἐν ὕψει 
πέτεσϑαι, καὶ τῇ εἰς εὐϑυ ὁρμῇ 
τὴν ἐπὶ τὰ κάτω ϑέαν ἐμποδίέζε- 
σϑαι, λίϑους βαστάξουσιν, ὕπως 
καμνουσαι τῇ πτήσει ῥίπτοιεν. καὶ 
αἴσϑοιντο, πότερον ἐπὶ γῆς ἢ ἐπὶ 
ϑαλάσσης φέρωνται. καὶ εἰ μὲν ἐπὶ 
θαλάσσης ἥκοι ὁ λίϑος, ἀνύουσι 
τὴν ὁδόν" εἰ δὲ ἐπὶ γῆς, ἀἄνα- 
παύονται. 8. Ἰάδηιν ᾿πἴογιιιθ 8 η50- 
ἰαπὶθ Βοι: ἀντὶ τοῦ λίϑου" ἐπεὶ 
αἱ γέρανοι ἐν τοῖς στόμασε ψήφους 
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τούτους δ᾽ ἐτύκιξον αἵ κρέκες τοῖς ῥύυγχεσιν. 

ἕτεροι δ᾽ ἐπλινϑοφόρουν πελαργοὶ μυρίοι" 
σι, 3 τῷ [ , 5 Ν “ΞΡ 

ὕδωρ δ΄ ἐφόρουν καάτωϑεν ἐς τὸν ἀέρα 

οἵ χαραδριοὶ καὶ τἄλλα ποτάμι’ ὄρνεα. 
ΠΕ. ἐπηλοφόρουν δ᾽ αὐτοῖσι τίνες ; 

“41-. 4. 

1068 
ΠΕ. 

λεκάναισι. 

ἐρωδιοὶ 

τὸν δὲ πηλὸν ἐνεβάλλοντο πῶς; 
»Ἥ δ᾿ 9 3 

4Γ. 4. τοῦτ᾽, ὦ ᾽γάϑ᾽, ἐξεύρητο καὶ σοφώτατα" 
οἵ χῆνες ὑποτύπτοντες, ὥσπερ ταῖς ἄμαις, 
ἐς τὰς λεκάνας ἐνέβαλον αὐτὸν τοῖν ποδοῖν. 

ΠΕ. 

ἐν τῷ πέτεσϑαι ἔχουσιν. ἄλλως. 
πολλάκις καὶ στηρίγματος ἕνεκα 
περιφέρουσι τοὺς λίϑους αἱ γέρα- 
νοι πρὸς τὸ μὴ παραφέρεσϑαι ἀνέ- 
μοις. 8}}1115 ἔδθιιϊα. Αὐϊβίοῦ. Η. Α. 
8. 12., τηΐϑυργοίθ ΤῊ. Θαζα: δὰ 
ανίωπι σγμθ87. μέ αἰϊοίμιπ 65ὲ, δας 
μίείπεϊδ ἐπὶ μἰξίπια αϑϑμτιέ. νοϊατγιξ 
αεμ δϑοισιάο. φμοὰ ἀθ ἐαρίάὁ γιαγ-- 
χατιξγ, {αίδιεπι 65ὲ. ἰαρίάοπι οτεῖπι δας 
ἐδτιεγε ζωϊοϊπεοτιέο, φεπι, μὲ ἀφοί- 
εἰογὶ 7), αοοὶρὶ μείίοπι ααἀ αμτὶ ρτο- 
δαΐείοπιοπι αὐωτιῖ, ὩΔΥΥΔΊΌΥ ΘΕΪΘ ΠῚ 8110 
χαοᾶο : ν166 Ρ]η, Η. Ν. 10, 923, 80. 
(οχοωθίας ἠαύοτιὶ ποοξιγγιῖς ἔδπιρο- 
χίρω5γ ἰαρίἐέμπι ρθά6 ἐθπιθγιθς δῖος.) 
ΨΘΥ ΠῚ ἰαπίθη δ, ϑδοίθῦθ οΥ1168, 
Δι] 46 πὶ τἰὸ 4}145 «ιϑφάδπι ανθ5, 46- 
νΟΥΔΥΘ ᾿ἰΔρ1}]05, 410 ἔδϑο!]τι5. σοπ- 
οοαιδηξ, ϑιιοίουθ ὙΠ] πηβθηῖο Ηἰ- 
βἴουϊδθ παῖ. σϑύῃι). θ ϑουρίδθ νΟΪ. ΄. 
Ῥ. 889. -- ϑεμελίους. ἤγουν 
προσήκοντας ϑεμελίῳ. 51]. ΥἹοΐ, 

1060. ἐτύκ. τύκος ἐργαλεῖόν τι, 
ῷ τοὺς λίϑους περιτύκουσι καὶ 
ξέουσιν. (δολαμοπ.) ἐπιτήδειον δὲ 
ἔργον ταῖς μαχρὸν ἐχούσαις ῥύγχος. 
κρὲξ δὲ εἶδος ὀρνέου, ὀξὺ πάνυ 
τὸ ῥύγχος καὶ πριονῶδες ἔχον. 8. 
πρὲξ εἰἴδτη Ηοχοάοί, 9. 76. πι6- 
ἸΠΟΥΘΙΌΥ,) ὩΡ1 ο]οββ, ΗἩδγοά. ἀϊοὶϊ 
6556 ὄρνεον δυδοιώνιστον τοῖς γα- 
μουμένοις. --- τηδγΐηϑ (δεῖς. οεα 
ΤΥΟΟΡγ, 513.) ν8] δαφιδιΐοα δν]β 
αἸοϊταγ,, δὲ Ρυιξδίου 6556 χαϊίως ογὸς 
Τλπη. δὴ δπιι5 δὰ Αγϊϑίοι, Η, ἃ. 
“ὦ. Ρ. 257. βεᾷὰ. εἴ Αβ]ίδμ, Υ. Η. 

᾿ διοῖς ΞΕ 262., 891. 

τί δῆτα πόδες ἂν οὐκ ἂν ἐργασαίατο; 

4, 5. Β. ᾿πέθυρρ. βθυύμηθηϊ ΘΥΘΘΟΙΙπ 
ΠΟΠΊΘη (Κγθχε) ΥὙϑυϊ θυ ηἴ. 

1061. πελαργοί. διὰ τὸ (τὸ) 
ΤΙελαργικὸν τεῖχος (197.) τοὺς ἀπὸ 
Τυῤῥηνίας ἀναστῆσαι. ἰτὰ 

1068. 4. ἀξ γαραδριοῖς εἰ ἐρω-- 

ΞΕ Ρ 
1065. ἘΕΟΡΙ Β.. λεκάνας ῬΠο- 

Ἐο.16Χ. Ῥεη56,. ΒΡ. Ζοπαχα 9. “ἢ: 
1995. διιοϊουθιιβ 6558 νϑ88 δηβαΐβ 
δα δϑϑουνϑδηᾶα ορβοηΐα εδἷ 4}186 ε]5 
ΒεποΥΐβ,, 8}. β5θυῖουθ5 διΐθηι ΟΥὐδθ-- 
605 1 αἴο] ρεῖνεβ δά ρεᾷ85 ἰανδη-- 
ἀο5. ᾿πΐθυρρ. ἰαἴ, 2γε ροίνέθιμδ, ΒΘΥΠι. 
ἦν Ο οἰξοχι. 

1066. οτάο, τπιοηθηΐξθ Β,: τοῦτο 
καὶ σοφ. ἐξεύρ., ἀος νοὶ δοἰεἰδοίπιδ 
οπιτιίμπι οαοοριέαχιεξ. 

1067. οἱ χῆνες. διὰ τὸ πλατύ- 
ποδας τῶν ἄλλων μᾶλλον εἶναι 
τοὺς χῆνας. 8. ὕὑποτ. δῃποίαν!ξ 
Κ., ὑποτύπτειν 605 αϊοὶ, «αὶ Ἰαἴο 
ΔΙΊ Χο ᾿πϑ σα Το ξοσθουίο ἴπ ξεῖ- 
Υδτη ἱπιρϑοῖο Πππιιηὶ ν6] σδθπιθη- 
ἔπ 4] 1] πλνῈ Π]ϑίθυθ πὶ 60 ΘΧχοθ- 
Ρίαπι δρβϑυιιηΐῖ, ἀξ ἴπ να5 αιοά- 
αἀδΠῚ ᾿Θομ]] οἰπιηξ. Ἡδσοῦς 9 1187:- 
κοντῷ γὰρ ὑποτύπτοντες ἐς λίμνην, 
δ τι 'προσχοῖτο τοῦ πηλοῦ τῷ κον- 
τῷ, τοῦτο συλλέγοντες πλίνϑους 

Ὁ ΄ 27 

εἴρυσαν. ..ἄμη 5ἶνα ἄμη ποι 50- 
Ἰὰπὶ δὲ ἕαϊχ, 564 οἱϊδπι ἠἔρο, ἔο- 
αἴθοπα! Ἰηβ γα πιθηΐαμ. ν. ΑἸΡοσέ. δα 
Ηδουοῃ. ἢ. ν., ῬυΐῖαΥ, δὰ Τμαο. 
Ρ. 954.“ Β. 

1069. παρὰ τὴν παροιμίαν ὅσ 
δῆτα χεῖρες οὐκ ἂν ἐργα- 
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1070 4Γ. 4. καὶ νὴ 41 αἵ νῆτταί γε περιεξωσμέναι 
΄ ΓΩ ν " 6 “ 

ἐπλινθοφόρουν" ἄνω δὲ τὸν ὑπαγωγέα 
"κ 2 “ 2, δον , ΄, ’,’ ἐπέτοντ᾽ ἔχουσαι κατύπιν, ὥσπερ παιδία, 

᾿ ᾿ ᾿] “- ΄ -- , 
τὸν πηλὸν ἕν τοῖς στοΐμασιν αἷ χελιδόνες. 

ΠΕ. τί δῆτα μισϑωτοὺς ἂν ἔτι μισϑοῖτό τις; 
107 

ἀπειργάσαντ᾽; 
1. 22: 

φέρ᾽ ἴδω, τί δαί; τὰ ξύλινα τοῦ τείχους τίνες 

» ὌΥ ᾽ 
ορνιϑες ἤσαν τέκτονες 

σοφώτατοι. πελεκᾶντες, οἱ τοῖς ῥύγχεσιν 
ἀπεπελέκησαν τὰς πύλας" ἦν δ᾽ ὁ κτύπος 

αὐτῶν πελεκώντων, ὥσπερ ἐν ναυπηγίῳ. 
1080 

σαίατο; 85. οἵ, Ἐγδθ, Ρ. 868. οἕ 
46 ἀπρ!τοὶ ἂν ΘΟτερου. 46 αἰ4]. ρΡ. 
Ἴ8::Β: 

1070, περεεΐζ. αὐ βασοίποῦ 6556 
βοϊεπῖ , 4π| Ορτβ ἔδοῖπηῦ, ΤΥ] Ο16. 
«υϊάδιι 1Π ΒΟ ΠΟ 115: τινὲς τῶν νησ- 
σῶν "ἔχουσιν ὡς ζωνὴν ἐν κύκλῳ 
λευκήν. 46 πὶ 5θοιιιι5. Ἰπίθυρ. Βαϊ- 
ἸθΈρθτι δυῖβ Βοος βίησα!αγα σαοααδηι 
δεπβ δηδίιπι 6556. ρμυΐαϊ, γνεὶπὶ 
σαπος α ἑαῤίίογ. ΨΥ ΜΠ βθη. 1]. 1. δᾶ 
1059. Ρ. 951., ὉὈῚ ἀθβϑουι θην ἀπας 
Βοδοΐας ξεγα [ηῃ.. αἰε «νι Επὲο: 
88} ΟΟΥ νογάθυ 8616 811 τπιηΐθυ 
ΤΏΘῚ αἀ65 Ηδΐίςοβ βίθῃξ δἱ τυθ 55 ὺ 
ἨδΔ]Ρ γΚ6]. "ς 

1071. -- ὁ ὑπαγωγεὺς, ὥς 
τινες ; σιδηροῦν τι οἷον πτυΐδιον, 
ᾧ ἐχρῶντο οἱ κονιαταί. οἱ δὲ ἐργα- 
λεῖον οἰκοδομικὸν, [5] ἀπευϑύνουσι 
τὰς πλίνϑους πρὸς ἀλλ ἤλας. (ἐγμαχη, 
αἀἰ6 Π]αιμογκείίε.) --- 8. Βγτ. : ρῥ]ὰ- 
ἸΠΔΥα πὰ ἴπι 5.1 Π|110 ἴευβο, δἱΐβ θχ- 
Ῥϑηβὶβ, ἤσιιγα δα ὑπαγωγέως, {16 πὶ 
δ4}}16 86. ἀπὸ ἐγιμείο ἀρρδἰϊαπιας, 8ο- 
οοα!. 

1073. αβυηάθίο Βύ. οἴδηβιις οἱ 
Ἰζθυιιπὶ ΘΟΙΠΠἸΘΙΠΟΥΑ 5 115, αὶ ἢπι- 
ἴὰπι δαάνεμθραης, ἀεο]θίιαν ἰμραὶ 
Βαμα νθύβιιπι. οἱ γτεβροπάρης Β.: 
.7γ ΘΡΟΠΙ [πιο Ροϊοβί, ον Ἰη χαῖε, 

25 8 πὰ βαρτα 1061. 74πὶ οἱσοηΐδ5 
ἀϊοὶ πλινθϑοφορεῖν, δὲ ἴαπιθη Ἰάδπι 
ἢ. 1. δηδεῖθιιβ Ἐτδαὶ ἀοῖηἀθ βηρτα 
ΤΆΠ1Οα5. αἷοὶ Ταϊαλὴ ΡΘΙνίρας ΔΡΡοΥ- 
ἴα8556, ἢ, διυιΐθηη 1. Ηἰσαπϊποβ οαθ- 
ΤΝ ΟΥ̓ δεοβίαββϑ "" 18 6π6 ρΡοβὲ 

καὶ νῦν ἅπαντ᾽ ἐκεῖνα πεπύλωται πύλαις, 

νεύραπὶ στόμασιν νἱγοτία ἱπέου- 
Ῥαπσοηθπηι 6588 οθηξθῖ,. 118}1Π| 
Θαυ θη ΒΟΥΡῚ ὡς τὲ παιδία τὸν 
πηλ ὃν εἴς. ἢ. 6. καὶ, ὡς παιδία, 
τὸν πηλὸν -- » 4πεπιαάπηοατηι Ριη- 
ἄἀδγιιβ ΝΈΕπΠΙ. 61 105. δύο μὲν Κρο- 
νίου πὰρ τεμένει, Παῖ, σέ τ᾽ ἐνό- 
σφισὲ, Τιμίδα, Κλᾶρος προπετὴς 
ἄνϑε᾽ Ὀλυμπιάδος, ΤΙΡΆ]]α5 1, 4, 
56. “εσδαίαπι ἐδγγα ἐμπι δεφμίξωχσ- 
418 παγῖί. 515. ΒαΥΙρΙα 65 δρ. Ροϊ᾿α- 
ΟὐΠῚ 7, 178. 1ῃ να] Ρ 8115 1Πουῖβ : κοί- 
λοις ἐν ἄντροις ἄλυχνος. ὥσπερ 
δὴ μόνος. 568 ἴῃ Μϑ. ὥστε 9ὴρ 
μόνος. νιὰ, Ρογβομ. Ργϑβϑέαϊ, Ηδβοὰ- 
Ρδθ ρ. ΧΧΧΙΙΪ. 

1074, δ. μισϑ τοῦς (Βοπιῖποβ 
τηθτοθαθ οοπαποϊοβ)  εἐσϑοῦσϑαι 
ἀϊσλιπι θ556 ῬΥὸ μισϑωτοῖς λαβεῖν 
56 μεσϑούσθϑαι, αηποῖαν! Β. τέ δαί: : 
φψωια νοτγοῦ αἱ ΡΙαΐ. 901. ἱεῖο. τὰ 
ξύλινα, ορὰβ Ἰίσπϑαμι, ἀας Ποὶ:- 
τσετά. 

1077. πελεκᾶντες. “παρὰ τὸ 
πελεχὰν τὰ ξύλα τῷ ὀνόματι τοῦ 
ὄρνιϑος πιϑανῶς ἐχρήσατο παίξων.- 
καὶ ὅτι ῥάμφος ἔχει μέγα. 8. ποι ἢ 
ΡΙδίθαβ δθὶι. ρἰαϊαϊβαβ, ολίζαπε, 
584 Ρ᾽οογαπι σΘπιι5., Βαιπιδρθοίξε, 
ἀδξίσηαΥ!, σομῖγα Οδμλβ᾽ πὶ ἴ. Ὁ. 
Ρ- 617. εὐ Βοομαγίιιπι ΠΙδσοζ. 9), 
Φ., 24. οβίθησις ϑομ μη θα θυ. 1θχ. 9. 
Ρ.-. 2337. εἰ δὰ ἀϑ]ίδη. Ν, Α. 8,.90. 
πελεκῶν εἰ ἀποπελεκᾷν ποπ 
ἴδηι ΒΟΟΣ οαθάθυθ α8Πὶ ᾿ἀοΐατε, 
δολαμετι, 5ισηϊῆοαῖ, ν. Οὐάγϑ5. 8, 
244. Β. 
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καὶ βεβαλάνωται, καὶ φυλάττεται κύκλῳ, 
ἐφοδεύεται, κωδωνοφορεῖται, πανταχῇ 
φυλακαὶ καϑεστήκασι καὶ φρυχτωρίαι 
ἐν τοῖσι πύργοις. ἀλλ᾽ ἐγὼ μὲν ἀποτρέχων 

1085 ἀπονίψομαι" σὺ δ᾽ αὐτὸς ἤδη τἄλλα δρᾶ. 
ΧΟ. οὗτος, τί ποιεῖς; ὧρα ϑαυμάζεις, ὅτι 

οὕτω τὸ τεῖχος ἐχτετείχισται ταχύ; 
ΠΕ. νὴ τοὺς ϑεοὺς ἔγωγε" καὶ γὰρ ἄξιον" 

ἴσα γὰρ ἀληϑῶς φαίνεταί μοι ψεύδεσιν. 

1090 ἀλλ᾽ ὅδε φύλαξ γὰρ τῶν ἐκεῖθεν ἄγγελος 
ἐσθεῖ πρὸς ἡμᾶς δεῦρο, πυῤῥίχην βλέπων. 

“4Γ. Β. ἰοὺ ἰοὺ, ἰοὺ ἰοὺ, ἰοὺ ἰού! 

ΠΕ. τί τὸ πρᾶγμα τουτί; 
4. Β. δεινότατα πεπόνϑαμεν" 

- Α - ὕ "» Α - Ἁ 

τῶν γὰρ ϑεῶν τις ἄρτι τῶν παρα τοῦ Ζίιος 

1095 
» »" , ᾽ 

διὰ τῶν πυλῶν εἰσέπτετ᾽ εἰς τὸν ἀέρα, 

λαϑῶν χολοιοὺς φύλακας ἡμεροσκόπους. 
ΠΕ. ὦ δεινὸν ἔργον καὶ σχέτλιον εἰργασμένος ! 

τίς τῶν ϑεῶν; 

“4.8. 

1081. βαλανοὔῦσϑαι εεϊ ρε66- 
5115 5. οδἱοίδως (βαλάνοις, Ρε55ι- 
115 ἔεσυεὶβ αιὶ μοχλοῖς, γΘΟΙΡιι5 
ἸΏΒΟΥηζγ: ν. ΤἬΗΠον 1615 1ΏΓΘΥΡΡ. 
ὥ, 4.) οἰαμαΐ. Ἐ, Β, 

1082. ἐφοδεύειν Ξἰρυηϊῆοαὶ δχοι- 
δας οὐἶτο (νἱδίείγοτι), τιῦ ΚΘΏΟΡΗ, 
ΗΕ]]. 5, 8, 22. πῖπο ἐφοδεύεσθαι 
Ἡ. 1, οἰγοι Πα ΪΥ]. κι ὃ ὦ ν-. 7, τἰη]ηη8- 
Β]Ὸ Ἔχρ! ουδηΐαῦ θχοιθίτοΥθ5. (807.) 

΄1088. φρυκτ. ῬΥΟΡΥΙΘ βαπὲ 1], 
4ὉΪ 1ῃ ἐαγΥθιι5. ΞΡ ΘΟ ΔΗ, ΠΠῚ 
Πιοβίθϑβ δαἀνθηΐδηξ, εξ ἸρηΡιι5 51}-- 
1415, «αὶ φρυκτοὶ αἀἰοπηΐατ, 6ο0- 
ΤΌΤ ᾿᾿δάνοηΐμμι βρηποθηῖ; Ππο 
ἴρβαθ ἔδοεβ. ποοΐμσμδθ, ν. ϑι1485 
ἢ, ν., ϑίδῃ]θ)ιβ δα Αββοῦυ]. Αρϑηι. 
1, δἴο. 8. 

1085. πον. ἦν γὰρ ἀπὸ πηλοῦ 
ῆ κονίας. ὡς ἀπὸ τῶν ἔργων. 5. 

1086. πηομιὶ Β., τί ποιεῖς ; τα]- 
ΥΔΗΪ15 6556, 4ποα ΡΙβιῃ. ἰβία ᾿8γ- 
γϑίοηθ ορϑβίιροξαοξιις 5116 αἴ, 

ἈΒΙΒΤΟΡΗΛΝΕΒ []- 

οὐκ ἴσμεν" ὅτι δ᾽ εἶχε πτερὼ, 

1091. πυ φῥ. ἔνοπλον καὶ πολε- 
μικόν τι. ἐνόπλιος γὰρ ὄρχησις ἡ 
πυῤῥίχη. 8. 56] α.10. ΡΠ ΘΥΟΥ ΠῚ 8Υ-- 
τηαῖα 5611 τ] 1815. ἀ6 48 Β. οοη- 
ΤΕΥ 7 1551} ΑἸΠ θη. 14. Ρ. 680., ϑρ8η- 
Π6ηι. δὰ ΟΑΠΠΠπα. ἢ. ἴῃ ἴον. 52. 41105- 
486. πυῤῥ. βλέπων, αἱ βλέπειν 
"Ἄρη ΡΙαϊ. 824,, βλέπειν ὑπότριμ- 
μα Ἐςοϊ], 291. εἴο., φιαθηιδάπιοάτπι 
εἱ πνεῖν (1043.) αἸοιίαγ,, ἀρ. [,α{1- 
ΠῸ5 ϑαΐθηι ἐμογὶ εἰ δρίγαγο. Υἱᾶ, 
Βγ. 

1093. 114 Ξουῖρβϑὶ σὰπὶ Πἰπα,. αἱ 
ΔἸ ἀῶ, αἰαῖ, υὖ. Ἰ10Υ]: ἐοὺ, ἐοὺ, 
ἑοῦ, ἰοὺ, ἐοὺ, ἰού. αἰτογα σχαῖϊο πᾶ- 
δὶβ σου ΑἸπιε 5:01 ἐγ]πθέχο- 
τιπὶ διποδιαίᾳ. 

1094. τῶν παρὰ τοῦ Διὸς, 
θογίεπι, φαΐ ὦ ἴονο νοπίμτιε ααΐ οχῖ- 
δήποπι ἀμομηξγ) θ. 60 ρόπαετιέ. Β. 

ΟΣ, 1119. 
τοὺς ἐν ἡμέρᾳ 1096. ἡμερ- 

φρουροῦντας. 8. οἵ. ᾿γς. 849., Χε- 
ΠΌΡΗ, Η8]},.1,.1., 2. Β: 

1097. εἰργασμένος. οἵ, 1871. 

ΔΑ 



4ΔΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

οὔκουν δῆτα περιπόλους ἐχρῆν 

ἀλλ᾽ ἐπέμψαμεν 

ἀλλ᾽ ἐνταῦϑά που 

870 

τοῦτ᾽ ἴσμεν. 
ΠΕ. 

1100 πέμψαι κατ᾽ αὐτὸν εὐϑύς; 
ΕἼΤ ΠΣ 

τρισμυρίους ἱέρακας ἱπποτοξότας" 
χωρεῖ δὲ πᾶς τις ὄνυχας ἠγκυλωμένος, 
κερχνὴς, τριόρχης, γὺψ, κύμινδις, ἀετός" 
δύμῃ τε καὶ πτεροῖσι καὶ δοιζήμασιν 

1105 αἰϑὴρ δονεῖται τοῦ ϑεοῦ ξητουμένου" 
κἄστ᾽ οὐ μακρὰν ἄπωϑεν, 
ἤδη ᾿στίν. 

ΠΕ. οὐκοῦν σφενδόνας δεῖ λαμβάνειν 
καὶ τόξα. χώρει δεῦρο πᾶς ὑπηρέτης, 
τόξευε πᾶς τις σφενδόνην τίς μοι δότω. 

1110 ΧΟ. πόλεμος αἴρεται, πόλεμος, οὐ φατὸς 

1099. περιπόλους. τοὺς φύ- 
λακας, ἢ ζητητάς. ἀπὸ τοῦ περι- 
πολεῖν. - 8, περίπολοι 5πη} ἔἶγο- 
65, 411] ΠῸΠ 1π Ρ6]14 δχίχα ἤϊπεϑβ 
Ατἰεοδθ σούθπᾶδα δαποοραηΐαν, 564 
Αἰτοιπι ἀσυαπι ΟὈἸΡαμΐ οἱ ἀθἔθη- 
ἀερδηΐ. ν. Ηδυύροοσ. ἢ. ν., Ῥο]]ὰχ 
8, 105. εἴο. ᾶἃρ. Ἑπας. 8,92, τηο-- 
ΠΟΥ ΔΕΠΙΥ͂ Θ118πὶ περιπόλαρχος. Β, 

1100. κατ᾽ αὐτὸν, εοπέγα 11- 
ἔμπα, τὸ Χρη. ΗΕ6]]. 4, 8, 19. ἰο. ἘΣ 

101. ἡ Συποτ. ὑπαο δ ὐταὶ εὐ 
ἀφιπποτοξόται Ξαρὶεαυϊ δααῖτοβ 
8Ρ. ΑἸΠθηη. ἀἰοοραπίαν. δ ν Θε56]. 
δα Ὀ]ϊοά. 8ϊς, 9. Ρ. 539. Β. 8.: ἀπὸ 
τοῦ ἵππου τὴν ὀξεῖαν αὐτῶν πτῆ- 
σιν δηλοῖ, ἀπὸ δὲ τοῦ τύξου τὸ 
ἐπικαμιπὲς τῶν ὀνύχων. (92) 

1102. ὄν. ἠἡγκυλ., μτισιδιι5 απ 
χπεπέαεϊδ. νἸὰ 6 Μιιβαταν, ἘΝ ΘΟΡΗ, 
Ορα. Β. 199. 5βθχιι, δὲ ϑομηθι 6 Υ] 
Ι6χ, συ. συ. ἀγκυλόω. 

1108. κερχνῃ ς. νἱά. δηποῖ. δὰ 
ὥσθ 9: τὴν κύμινδιν οὐκ ἀνέ- 
γραψεν ὁ Καλλίμαχος. μήποτε κί- 
μινδὶς γραπτέον. (Ρ]ΏϊΟ χιοοξιεγγιιδ 

αοοίρτέον αἰοιϊταχ Η. Ν. 10, 8., ὙΥ16- 
Ἰδηᾶϊο ἔτλμ, Νοββῖο Ναολἑαατ. να, 
405 Β. Ἰαπιάανὶξ, Οδηλι5 δα Ατἱ-- 
βἰοῖν ΕἸ- Α. 2. Ῥ. 979. 566., Ηϑγυη. 
«δα Πιαά. ἐ, 6. τ 586., δοππείάου, 
ἴῃ ἰθχ. βυύ, υ, χαλκίς. ανΐβ ΥΑΡᾶχ.) 

4ο. στ. 

ὃ δὲ τριόρχης (νεῖ τρίορχος; τὲ 
1198.) εἶδος ἱέρακος. (ώξεο ἃΡ- 
Ρ]Ίη.1.1., μαίεο δώέθο Τάπη.., δουύτη. 
Βιωδολμαγά. Πεῖμε, σαθπι 8 Θχιβεῖ-- 
τιαυπηΐ Πα τ ἐθϑέϊοι]οβ, ἀπά 1π- 
ΟΠ ρῖταν 1199... ὄ 01 860]. : ἐπεὶ 
ἑταίρα ἣν, ἔπαιξε τὸ τρίορχος. 
ΟἹ» Βυαξέου. ΗΕ ἂν: Ἐπ 4 ἢ ἔθ.» 
δηλ 1. 1. 2. Ρ. 188. 56αιι. Β.) 

1104. δύμῃ. φορᾷ βιαίᾳ. 5. 
ῥύμη τε καὶ πτεροῖσι.- ἕν διὰ 
δυοῖν: ἱπιροῖε αἰαγαπι. ὃ οι ξ.. διτῖ- 
ἀογίδωσγ, 40 5θῆβι ῥδοῖξος δὲ πᾶ 6 
ἀογιναία ἸθρῚ δρ. Ηοπιθύμπ πιο- 
Ἀμ ΒΒ. ΟΥΡ. ἤγπῖπ. 87, 19. δοι- 
ξήμασι φύλλων. 

1105. δον. κινεῖται, ταράσσεται, 
σαλεύει. 51]. νοΐ. 

1109. ὕτριη., αὲ Β Ραγῖβ., τόξ., 
παῖε" σφενδ. εἴα... ΡΥοΡθδηΐα σα θπι 
Κι ξεα ΒΥΜΠΟΙΙΟ ποη βἰπθ οϑιξα 
Ἰηϊοσοθάθηΐθ, «ΠΟΠλΪπιι5.. Ε8 50 Γῖ- 
Ῥέμγαβ 1π ογαϊπθπι ΓΘΟΙΡΙ ἴα. ,»ἷπ 
γ8 ἰγθρί δ," " Ἰπαιῖδ, ον ϑημβἕθ Ἰρς 
οαπὶ Ππαρθηΐ δ) αδπιοα Υ ΡΘΕ ΟΠ 65. 
- πιϑηῦγ. τόξευε πᾶς, σφενδ. πα6α 
δϑὲ νϑυιϑίδιϊβ ΟΥἹΡῸ,, τππταηάδοααθ 
Ἰδοϊοηΐβ οοοδδῖο, 418 πῶς πιϑῖτοὸ 
πη δἰ ϑἕβοιϊθραξ, ΑἸταδ ΠΙΡΥ Υ 59 
ἄθ οπιϊξβδίοπθ νοσϊαθ τὶς πο 60- 
διϊαμβ, {Ππᾶ ἴῃ παῖε ταυῖαν τ. “ἢ 

1110. φατός. λεκτὸς. δὶ. ΥἹἱοῖ. 
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πρὸς ἐμὲ καὶ ϑεούς. ἀλλὰ φύλαττε πᾶς 
ἀέρα περινέφελον, ὅν γ᾽ Ἔρεβος τέκετο, 
μή σε λάϑῃ ϑεῶν τις ταύτῃ περῶν" 
ἄϑρει δὲ πᾶς κύκλῳ σχοπῶν, ὡς ἐγγὺς ἤδη δαίμο- 

γος ὍΝ 
1115 πεδαρσίου δίνης πτερωτὸς φϑόγγος ἐξακούεται. 

ΠΕ. αὕτη συ, ποῖ, ποῖ, ποῖ πέτει; μέν ἥσυχος, Ι. (τ, 
ἔχ ἀτρέμας, αὐτοῦ στῆϑ᾽, ἐπίσχες τοῦ δρόμου’ 
τίς εἶ; ποδαπή; λέγειν ἐχρῆν, ὁπόϑεν ποτ᾽ εἶ. 

ΤΡ. παρὰ τῶν ϑεῶν ἔγωγε τῶν ᾿Ολυμπίων. 
1120 ΠΕ. ὄνομα δέ σοι τί ἐστι, πλοῖον ἢ κυνῆ; 

ΤΡ. Ἶρις ταχεῖα. 
ΠΕ. 

οὐ φ., ἐπιξατιήμις, στανί ςϑίηνας. (81- 
Ππη. ἢ, ἴπ Πε]. 60. μέγα τι καὶ οὐ 
φατον. Β. 

1112. ϑβουϊρβὶ τέκετο, «ιοᾶ νϑυ- 
51 τη θ] πὶ σοηγεηϊξ 4αϑ να]σα- 
ἵμππ ἐτέκετο. 

1114. 56 χα. γϑβεϊεαϊ πιδέχιπι στα- 
ΥἹββιπλη] ΑΡ  ββ᾽ πλιὰ 6 ἐαγρίδβ. 
χηΐηϊ5 χϑοΐθ οοϑα, : 

37 - 

ἄϑρει --- σκοπῶν, 
ὡς --- πεδαρσίου 
δίνης --- ἐξακούεται, 

βαηξ οἰΐατη σαὶ ᾿ΘουΠδη, Πηρσαπὲ 
δηΐθ γοσαΡ απ] κύκλῳ, αι ἰβίθ 
αποαη!86. ὙΘΥϑ5 1 ἰου ΠΊδ τ ΞΘηδΥϊΐ 
γϑα]ραίαγ, --- Βι; ἀϑρεῖν 6εὲ αἱ- 
ἐῤροτιέον υἱάθγθ, τὶ ΤὨΘβηλ. 669. 8.: 
πεδαρσ. μετεώρου, πετομένου. --- 
ἀἱοΐαπη ΡΥῸ μεταρσίου ἃ πεδαίρειν. 
»ἴταδίοσιπι 11) Ηΐβ γϑυβίριις κόμπον 
δἰξεοίαξ εἰ Αθτομ γ] τη 1πηϊταξιγ, οἷα- 
75 ἔγεψιθηβ Πιι}ιι5 δ ] οὶ πΟΏ 5 
ἸΙΞῚ15 1 ΞΘΠΔΥ5, γ, χηοάο ΡΥΟΙΙ. 
269., 719., 994..« 5;. 

1116. Ἰπαιιοίξαγ ρϑύβοηα Ιγ16]15, 
558 ἀδογῃμ δα Ποχηΐπες Ρου]δία- 
γὰρ, 4δπι 1 ΘΥσΘρευμηξ ἀν65. 

1117. ἀτρέμας ργορτῖε οἴγιθ 
Ζγεριἀαέίοπια (ν. Ἑπτὶρ. ΟΥ̓, 148.), 
ἀδηαθ δβὲ ξαοίέθ, ψιαῖθέε (ἡσύχως 
Ἠεβυ Ομ.) εἰ δα ἔχε βιρρὶ. σεαυτὸν, 
«αοα δααϊξιη ΤῊ 65ηι. 9392, ξογηλμ]α 

Πάραλος ἢ Σαλαμινία; 

ἴρξβ Ἰθρίτασ δὲ ΝΏΡ. 960., Βδη. 828, 
(οὔκουν ἀτρέμ᾽ ἕξεις) εἴς. Β, 

1120. πλοῖον ἢ κυνῆ. πλοῖον 
μὲν, καϑὸ ἐπτέρωται καὶ τὰ πτερὰ 
διαπέταται ὡς κώπη" κυνῆ δὲ, ὅτι 
ἔχει περικεφαλαίαν τὸν πέτασον, 
ὡς Ἑρμῆς ἄγγελος ὧν παρὰ Σο. 
φοπλεὶ ἐν Ἰνάχῳ ἐπὶ τῆς Ἴριδος" 
γυνὴ τίς ἥδε Κυληνᾶς ἌΡΕ ὰ 
κάδος καὶ υν ἢ. (ΒΥ. διοῖοσθ Τοιρίο 
Ἐρίδι. οσίξ. μ. δ2.: γ. τίς ἥδε; 
κυκλὰς ᾿Δρκάδος κυνῆς; 
φωασηαπι 65: ἤαθο χπμέΐογ 3 Ζἰπεϑτας 
Ρί οὶ “γεαάϊοί. ταϊπουθ πιιΐαξίοῃθ 
ΒΟΥΡ85: γ. τίς ἥδε; Κυλληνὶς κπυ-. 
νῆ, Ογίοχιῖς 65ὲ ραίεα. Ονἱά. Μροι. 
5, 176. ὑχαολία ξοπαογιοπι ΟΥ]]6η1- 
46. οοπβοαίε ἀαγρε. Ῥτο Κυλληνὶς 
ξουῖθ δχαγαϊη τ “Κυλληνίας οχρ]]-. 
Οἰἶδθθ υἱάθητησῦ συϑυρο ρκάδος, 
φαοα γϑοθρέμμη 1 ογαΐποιη ἔγαπαὶ 
Γαθυῖς ΗΘβυοῃΐο, οπι ἰςΐα 5Ο11Ρ6- 
τεῦ; ᾿ρκὰς πυνῆ, ᾿Δρκαδικὸς πῖλος. 
Σοφο"λῆς Ἰνάχῳ.) φασὶ δὲ καὶ κυ-. 
νέαν τὸν πέτασον λέγεσϑαι ἐν Πε- 
λοποννήσῳ. πέτασον γὰρ ἐπὶ τῆς 
κεφαλῆς φορεῖ ὁ Ἑρμῆς, πρὸς ὃν 
τὴν κυνῆν εἶπε. (ςἕ. ΡΙΘα 1 ἸὨοΥρρ. 
ΑΠΊΡΉ. Ρχο]. 143.) --- 8, 

' 

4191: Ἶρις ταχ. [χὶς ἀρ. Ηομι. 
Ξᾶ6ρ6Ὲ ὠπκεῖα ἀϊοίξαγ, νϑῖας 11. 9. 
786. Β. Πάραλος ἢ Σαλ. ἀδ Ηϊς 
πδαΥλθιι5 αἰοίπηι δα 147, 

Αα9 



τί δὲ τοῦτο; 

ΑΡΙΣΤΟΦΔΆΑΝΟΥΣ 

ταυτηνὶ τίς οὐ ξυλλήψεται 

ἀναπτόμενος τρίορχος: 
ἐμὲ ξυλλήψεται; 

, 3 Ὰ κ κι Α , 

τί ποτ ἐστι τουτι τὸ ΧΑΧΟΥ:; 

ΤΕ. 

1190 ΤΡ. 

ΠΕ. 

᾽ ᾽ξ ΄ 

οἰμωώξεν μακρα. 

ἄτοπόν γε τοῦτο τὸ πρᾶγμα. 
χατὰ ποίας πύλας 

εἰσῆλθες εἰς τὸ τεῖχος» ὦ μιαρωτάτη; 

1Ρ. 

ΠΕ. 

Ξ- χ ᾿ 5 . 

οὐκ οἷδα μὰ 4, ἔγωγε, κατὰ ποίας πύλας. 

ἤχουσας αὐτῆς οἷον εἰρωνεύεται; 

πρὸς τοὺς κολοιάρχας προσῆλϑες: οὐ λέγεις; 

1150 
ΤΡ: 
ΠΕ. 
ΙΡ. 

ΠΕ: 

οὐκ ἔλαβες; 

1199, τί δὲ τοῦτο; γτὠοϊγαϊαῦυ 

[τ|5. 58 ΠαΡευΐ ρΡΥῦὸ πᾶνθ.' ταῦτ. 

- τρέορχος; ἔδοοῖθ Ραϊθομθπι 

ἴῃ ῬΆΘΙ]Δπι ἱπιπλ]Ε 10, δα σγδβϑοὶ πο- 

πλϊηἷβ ΟΕ πΊο ταϑριοῖθηβ, δἰϊθπι 

γδπὸ οοἰδαΐπμι (τρίορχον), Βγ. οἵ. 

δηποῖ. δα 1103. --- 
1193. 116 Βτ.. ὐτηῖγα 1999. νπ]ρῸ 

ἀναπτάμενος, αιοα πιΐπιι5 ΑἸ Οιιπι. 

Βαθο υϑυύῦρα βᾶθρθ Ῥϑυπιηβοθη τ. 

1195. ἄτοπον. παράδοξον, ἄ- 

λογον. αιυΐα 468 δϑὲ», πθὺ ΟΟΥ̓ΤΊΡΙ 

πδο Ῥαητὶ 56 ΡΟββθ ριῖαξ, οἵ. 1141. 

Η. Υοββ.: .-Ὀ65 Ρεϊβιῃϑιᾶτοϑβ ΝΥ ουΐβ 

Κοπιπιθη ΕΥ̓ [τ|5 πο βὲ πη σουθίπηῖ 

νου, ἀϊ6, αἷς νϑσγηϊηξησς Οδιῖη, 

νου αου Ηουβομαῖς ἀδὺ Ὑῦροὶ πᾶ 

νοι Κικιυκονν οι Κεμμϑῖηι ( Νεφελο- 

κοκκυγία) --- ΟΡ] ΘΙ0}Ν πιτεθη ἀατὶη 

-- τἱομῖβ ρσοινϑηγε, βοπάθυη Ὀ]0855 

Γῆ τι. Πθογα (1095., 1185.) 51εμῖ, 

τὸ α16 Ψῦροὶ ἴῃγθ ρυδομίνο! ]βδίθη 
ΟΠ] ὅββου τι, Μδιθυι ουθϑας Παρ πη. ς 
οἵ. απποῖ. 10. δὰ δύριπι. ἔαθιιϊαθ. 

1199. κολοιάρχας. οἵ. 1096. 

1130. σφραγῖδ᾽. οἷον σύμβο- 
λον ἐπὶ τῷ συγχωρηϑῆναι παρελ- 
δεῖν. 8. δγηργαρῆιιπι ΑΡῬ 611δὲ Ρ]διι- 
ἴι5 Οδρὶ. 2, 8, 90. (ἐαάσπι ορογα 

σφραγῖδ᾽ ἔχεις παρὰ τῶν πελαργῶν; 
, ᾿Ὶ ᾿Α 

τί τὸ καχον; 

ὑγιαίνεις μέν; 
οὐδὲ σύμβολον 

α γῥταδίοσθ ϑμπιᾶπι ΞΥΠΡΎΔΡΠΕΠΙ. 

ΤΥ. φωθπι ΒΥ ΉΡΥΆΡματα 9 ΠΕ, θμοπε 

λῖο {ταὶ σϑομπι αὐ ἰεβίοπεπι, ἀϊτπιο 

ἦσο μαὶς μὲ ἴΐσοας ἀοπιιπι.) παῖδ 

Βγ. σφραγῖδα (816 561, σαολεὲ,) εὖ 

αππιίωπι αἰοὶ, δὲ ἱπιργθϑϑπε ατι 

σιμϊὶ δίρπαπιγ ὡν ἢ. 1. ἀνε -- ψοιι5 

Ρτγίδ πὸ οαοίθέγ τσὶ δέἐθε γ. ἱτὶ ραδ- 

δεροτεϑ 

1131. ὑγ. μέν.; βαπικπι 653 οἴ. 

ῬΙμξ. 503. εἴς. Β. οὐδὲπ- παρών; 

δρραγεῖ, ποῦ Ἰάθπι ἢ. 1. 6558 σύμ-- 

βολον αο σφραγῖδα, {αν 5. 586 Ρ6 

Βογια δἰΐθυαπι ρτὸ δἰΐθτο αἹοἸιγ.. 

πθ αι πηι 5.0 6558, ΥΘΘΡΟΙΒ510 ΠΊ0- 

εἰχαὶ [χἱαϊθ. 4πα 1Ππ4 δαιο δα 

τα αιι8 πη ΥΘ ΠῚ 1ηασηδιη.. ἹπέεΥΡΟ-- 

βἰΐο πτουγαμᾶο, Ἰ8οΐαϊοσιθ οοπ- 

νἱοίο: μὰ “ί᾽ οὐκ ἔμοιγ᾽ ἐπέβαλεν 
οὐδεὶς, αὐ μέλε. Ἰητε!Π ροπάππι 161-- 

ἐὰν ργθεέϊαμη. 6] ΡΥ 5 ΡῬΥΘΕΙ ΡΥῸ 

ποοΐθ, σαοα ππιπὶ Ργϑοίευ σύ ηρτδ- 

Ρδιιπι 56 ἔθϑϑθυδπι ΠΘΠΊΟ Ῥγδοῖθ- 

οἴογαπι [τα] ἀθά θεῖς, γἹάῖοι]8 αιι86- 

τὶς Ριβι ποίδοσιιβ. Ῥμ]οάθμλις ἀπ-- 

πο]. Ῥαϊαῖ. 1. Ρ. 97. 46., 4ιο σδΥ- 

χΐπθ δ οθβοθηβ ΘΟ] ]οαυϊ αΥ απ 

Ρ611ἃ: α ϑέλεις ἅμα σήμερον ἡμῖν 

“ειπνεῖν; β εἰ σὺ ϑέλεις. α εὖγε: 



7 ΟἿΡ ΝῚ ΘῈΣ: 

2 -" 

ἀδικεῖς με. 

ἐπέβαλεν ὀρνίϑαρχος οὐδείς ὅσοι παρών; 
᾿ ,7 2 2 359 45 5 2 . 3 

μὰ «Ἰ{ οὐκ ἔμοιγ᾽ ἐπέβαλεν οὐδεὶς. ὦ 
κἄπειτα δῆϑ᾽ οὕτω σιωπῇ διαπέτει 
διὰ τῆς πόλεως τῆς ἀλλοτρίας καὶ τοῦ χάους; 
ποίᾳ γὰρ ἄλλῃ χρὴ πέτεσθαι τοὺς ϑεούς:; 
οὐκ οἶδα μὰ ΖΊ{᾿ ἔγωγε" τῇδε μὲν γὰρ οὔκ. 

ἀν (τὶ 

μέλε. 

καὶ νῦν ἀρά γ᾽ οἶσϑα τοῦθ᾽ ὅτι 
δικαιότατ᾽ ἂν ληφϑεῖσα πασῶν ᾿Ιορίδων 

1140 

ἀλλ᾽ ἀϑάνατός εἰμ΄. 
ἀπέϑανες, εἰ τῆς ἀξίας ἐτύγχανες; 

ἀλλ᾽ ὅμως ἂν ἀπέϑανες. 

δεινότατα γάρ τοι πεισόμεσϑ᾽, ἐμοὶ δοκεῖ, 
- Ἁ Ἵ, ὼ ο » ᾿ 7 ρ ,} 

εἰ τῶν μὲν ἄλλων ἄρχομεν, ὑμεῖς δ᾽ οἵ ϑεοὶ 

ἀκολαστανεῖτε, κοὐδέπω γνώσεσθ᾽, ὅτι 
1145 

3 “«- ΕῚ ᾿ - ͵ 

ἀκροατέ᾽ ὑμῖν ἔν μέρει τῶν κρειττόνων. 
φράσον δέ τοί μοι, τῶ πτέρυγε ποῖ ναυστολεῖς; 

ΤΕ: 

πόσου παρέσῃ; β μηδέν μοι 
προδίδου .. - α τοῦτο ξένον. 
β ἀλλ᾽ ὅσον ἄν σοι Κοιμη- 
ἁέντι δοκῇ δός. 561}. ἄππι αἴ-- 
οἷξ πόσου παρέσῃ; αὐροηίιιτν 880- 
Ἰββοθηβ Ρουχ σῖξ, πη γαΐασ αι 1ἃ τὸ- 
ΟἸΙΒΑΥῚ ἃ Ρῖι6118., οἰιπὶ βοϊθϑὲ ΠΟΥ͂. 
8.: ὅτε καὶ νῦν (βϊοιιξ 1999. 5641.) 
ἐπὶ τοῦ συνουσιάσαι" ὃ καὶ ἐνόμι- 
σε λέγειν ἡ Ἶρις, διὸ παραιτεῖται. 
-- ἐπέβαλεν, ααἀαϊάοτίς δγτιρτὰ-- 
Ράο. 

1184. σιωπῇ, ἐαοίέθ., οἴαπι, υἱ 
[6165 δὈ]αεῖνὶ (ν. ο. σπουδῇ) ἀἀνεγ- 
ΙΔ του Ροππηΐαγ. Β. 

1185. χάους. τοῦ ἀέρος, διὰ 
τὸ κεχύσϑαι εἰς ἅπλωμα. 8. Ἰερὶ- 
ΤΌΣ Πῖσ νεῦββ δἰίδπι βιιργα 193.; 
564 ἴηνῖῖο Βροκῖο, υἱζο δου εϊϑϑὶ-- 
ΠΟ, Οἷπὶ τλϊη5 αρίθ ἀϊοΐαπι 510 
ἽΠ1ο Ἰοσο ἀλλοτρίας ρτο ἡμετέρας 
βἶνθ ὑμετέρας, νἱάἀδαμπειγαιιο πᾶθο 
ΡΥΙΠλθΙ ΠῚ πὶ ΠιϑΥσ᾽6 ααἀξουίρία ΑΡ 
δἰΐχιιο σταπιηιαιϊοο πιρπιοσῖδθ οδιι- 
58, ἀθίηδθ ἃ ΠΙΡΥΑΥΙ 5 ἴῃ Ἰρβιιηι οὐ - 
ἀϊπθπι, αξ ΣῈ, γεσθρία: χα 46 γα 
ΔΑΙΥῚ }1ι551{ ΡΙΘΥσοπιιηι Υ ΘΥἰβὶπι. Ρ. 
58. 5646. 

ἐγώ; πρὸς ἀνθρώπους πέτομαι παρὰ τοῦ πατρὸς, 

1138. 1 Πᾶν.» Ὡἶ51: «πιοᾶ ἐοΐιιην 
νϑύβιιπὶ Ῥ ϑι ποίθουο {πρϊτ, πιᾶ]6 
γα]ρσαῦ ΠΟΥ: -- οὔ, (γ61 οὔ.) ἀ- 
δικεῖς δὲ καὶ νῦν. ὧρά γ᾽ οἶσϑα 
εἴς., 4851 ππο πον 4πδήδηι ἴη- 
Ἰαγία [τὶ αἰθοιβϑοὲ ΡΙβι πδέϑθυιπι. 

1140. τῆς ἀξ. λείπει τιμωρίας, 
πα 5010]. 564 θθη6 πιοηαῖῦ Β., 
μος νϑύβριπι βιιθϑίθ ΠΝ: ΠΔΓΠΓΔΠΙ 
Ἰπάμπουθ, ἴα αὖ 5, σηΠσθὶ ἀΐρτιαπι 
56 γμδέαπι πιθγοεάοηπ, ΘΙ 810 - 
ἄππι κατὰ τὴν ἀξίαν, ργο πιογίξο, 
Ἰοσαΐαυ δρ. [βουυ. Βιιβίσ, ρ. 1685. 
Βεαίξ. οἵ δἰ 101. 

1142. ἐμοὶ δο»εῖ ἀϊοΐαπι παρ- 
ενϑέτως, αἵ ὡς ἐμοὶ δοκεῖ αρ. ΑΘ50}, 
ϑ0οΥ. 2, 19, οἵ. Ποιηάογῖ. δα Ρ]ας. 
Επιίηγα, Ρ. 8323. ατιγιοΐ. Β. 

1144. ἀκολ. ἀκόλαστα καὶ ἄτα- 
τὰ πράξετε. 8. οἵ. 5628. 5Ξεᾳᾳ. 

1145. νυ]ρο ἀκροατέον. ἀδαϊ ὦ- 
προατέ᾽ ὑμῖν, ἀποα οὲ ᾿΄Δἀττικώτε- 
ρον δεῖ (ν. δηποῖ, δᾶ Ρ]ιε, 1081.. 

ὅϑ0Ρῃ. Δπερ. 633. οἴς.), δὲ τπ6]1ο- 
γ8ε5 μαρϑῖ πιθοβ, οἵ. 1154. --- 
ἐν μέρει, υἱοῖϑοίπι, ἂῸ ὯΟ5 ΟἸἿΠὶ 
ΡΥ πιι5 4115, 5 Β. ᾿ 

1146. ναυστ. ἔπαιξεν ὡς ἐπὶ 



Ὁ ΡΟΓῸΣ ἘΠΟΥΦΊΦ ΝΘΟΥΡῚΣ 

φοάσουσα θύειν τοῖς ᾿θλυμπίοις ϑεοῖς, 
μηλοσφαγεῖν τε βουϑύτοις ἐπ᾽ ἐσχάραις, 

Ἷ ν 3: 

τις γὰρ ὃ 
5 » 

ὄονιϑες ἀνϑοώποισι νῦν εἰσὶν ϑεοὶ, 

τί σὺ λέγεις; ποίοις θεοῖς; 

ποίοισιν; ἡμῖν τοῖς ἐν οὐρανῷ ϑεοῖς. 

, 

στ᾿ ἄλλος ϑεύς; 

οἷς ϑυτέ᾽ αὐτοῖς, ἀλλὰ μὰ 21 οὐ τῷ 4«1ιΐ. 

ὦ μῶρε, μῶρε, μὴ ϑεῶν κίνεν φρένας 
δεινὰς, ὅπως μή δου γένος πανώλεθρον 

Διὸς μακέλλῃ πᾶν ἀναστρέψει Δίκη; 

574 

1150 κνισσᾷν τ᾽ ἀγυιάς. 
ΠΕ, 
1Ρ. 

ΠΕ. ϑεοὶ γὰρ ὑμεῖς: 
ἘΡ'. 

ΠΕ. 

1165 ΤΡ. 

νεῶν. - 58. ποῖ στέλλεις τὼ πτ., 
ἢ. 6. ποῖ πέτει; Ε Β. 

1148. φράσουσα; ὠξ ἡεδεαπι. 
ΘΕ 1010: ᾿Θἴο-: 

.1149. μηλ. αϊοΐαπι καταχρηστι- 
κῶς ργο σφάττειν. Δ]1οαι ποη Θοη- 
νϑηϊσχοῦ γούραηι βουϑύτοις. 

1150. κνισσᾷν τ᾽ ἀγ.» αἰ Ἐφα, 
1317. οἵ δ1101, σοπιρίέα 56 ὑἹοο8 
γιΐάοτθ ἱπιρίογε: πᾶσ δηΐθ ἔουϑβ 
δράϊαπι βϑου ποῖα ΡΥσΟΠΥΡδηΐαΥ.. 
αἰ τποπτξ Β. οἵ. Ῥδο. 887., Θ6ά. 
5644. Εἴσ, 

1154. οαἄάδθπι ομοτάδ, ψιᾷ 1145., 
οἰΐϊαπι εἰς ἰλύν οὈθυσδαγιιηΐ, 50Υ1- 
Βοηΐος ϑυτέον. οὑπὶ ροῦδῖα ῥτοουὶ 
ἀιρῖο ἀραϊββοῦ ϑυτέα. Θ5ὲ Παθὺ η18-- 
οἷα οἰ βπιοαϊ. τὖ σὶπθ ορ6. οοὔὶϊ- 
οαπι δἰ δὲ ροβϑιῦ δὲ ἀθθθδῖ, τ81- 
σαμαθ ΡῈΥ τηθίγαμι οθὲ ; αποῦ 
«αϊάθπι ἢ. 1. οχρϑι ϑυτέα, 5ϊοιξ 
1145. ἀκροατέα, φπομΐδηι 4] τιϑιγ-- 
Ῥαμλαῦ ἴῃ ΞΘΠΑΥΙ5. ΘΠΆΡΘΘΘΕΪ ΠΟῸ 
πιοᾶάο, τι πιϑᾶϊο ἴῃ νοσᾶρι]ο ἴῃ - 
οἱρίδηὶ ρβάθμιν ἀπαριβ Ὀυθυῖριιβ, 8 
ααθ5 βθραύϑίϑ θϑὲ 566} Ιοησα 
(--τέον ὑμῖν, Ἰ-τέον αὖ - 
τοῖς), Ἰπν Θηιιϑὶϊ βαηΐ, Π60 51η6 π6- 
σοεβδιταῖθ δα πη τππέιγ. νι 1148, 
δ δἰ μα θιι5 81115 Ἰοοῖβ ΡῬϑυρϑιοῖβ, 
οομῖγα νϑηιϑὶϊ ϑυῃηΐ 11. σα] τ15. Ρ65 
ν6] οὐΐαμι ἐοία αἱροαϊα σου ]οίαν, 
Βῖν 6 ἸΠΠῚ 51}, δῖνα Ρ] τα νοοδ}ῖι- 
14. 6χ φυΐθιι5 οοπβίδηϊξ, ἄτοπον 
1195., ἀδικεῖς 1198,., μὰ “1 οὐκ 

1138., διὰ τῆς πόλεως 1185., Σα- 
λαμινία 1191.. μιαρωτάτη 1196. 
α4ποα ἡπαάϊολα πη. σπιτη τ ΘΟ) 1 οὔτι ΠῚ 
6556, Π6πΠῚῸ Ὠθραϑριξ, δρεῦο. «πὶ 
[δα ἐείπειετη, δοτεῖετι ,, οὐαὶ ἩΟΥΑΓΟ πιῇ 
Ἰοψιδῦ. αἰρίξις. οαἰορῖς ΒΤ ΑΟἜΕ, 
-- οἷς. ὄρνισιν. αὐτοῖς, ἀνθρώ- 
ποις. --- ἀλλὰ ---τῷ 4 τἴ. ἔπαιξε 
πάλιν, μὰ Δία εἰπὼν, ὡς ἐν κωμ- 
ῳδίᾳ. 8. ἔδοοῖθ ἱπιθυροπίξαν. μὰ 
Ζία. φασπι ἐαπιθα Τόν ΠΆΙΣ 
6556 σν δὶ, Β. 

1158. κίνεις σοπιπιονο) αὐ ἴγαπε 
εοπιοῖέα. νἱὰς ὝΑ]0Κ. δὰ Χϑπορῃ. 
δϑπι. ϑοοῦ. 4, 2. 9: εἴς, Ἐπ᾿ Β. 
5 ΠΥ ῬΙδυΐαβ Βϑοοη. 4, 7, 16. 
Ο δἐμῖτεν διμίξε, τιθδοῖδ τιάτισ υαφχιῖ-- 
76 ἐέξ- 

1156. 7. τοῦτό φῆσι παρὰ τὸ 
Σοφόπλειον (ἔγαρστη. ᾿πσοτέ, 87.)" 
χρυσῇ μακέλλῃ Ζητὸς ἐξα- 
ναστραφῇ. 8. Ρτδοίοτθα 86. 1δὰ- 
ἄανις ΔΕΒΟΏΥ 1Π4Δ Ασϑπι. δ94. 
Τροίαν κατασκάψαντα τοῦ δικη- 
φόρου “Διὸς μακέλλῃ, εἰ δ44. καὶ 
πανώλεθρον Αὐτόχϑονον πατρῷον 
ἔϑρισεν δόμον. Β. ἀπποΐανϊι, σα ν- 
ὠλεθϑοον αἰοὶ 14, «ποα ῥγούβιιβ 
Ρουῖν (ΟΥ̓ 6556]. δὰ Ηθσοῦ, Ρ. 454.) : 
μάκελλαν δἰιΐοτι 6558 ρυορυῖθ ἐέρσο- 
χιθπι, ψοἰαὶ 1Π84. 21, 259. εἴς. Β6.: 
Ρδγαϊσϑοοθαϊ δεν, αὐ οἱ ἐθυσουθηι 
ἱπουϊίαῖ, ἐς -- ἀναστρέψει Βκ., 
τὸ πῖοχ καταιϑαλώσει, «ιοῦ Ἰρϑβὶ 
ΠΙΡΥῚ οὔοσπμηΐ. νἱάθ 6]ὰ5 ἀπποῖ, δα 
Τγ5, 744. οἱ Μδιμι. συ. δγ. δ. 590, 4. 

ΝΥ, ἐσ... .».. 



πο ἊΝ, 

ἮΣ 
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λιγνὺς δὲ σῶμα καὶ δόμων περιπτυχὰς 
καταιϑαλώσει σου “ικυμνίαις βολαῖς. 

1160 ΠΕ. ἄκουσον, αὕτη. παῦε τῶν παφλασμάτων, 

ἔχ ἀτρέμα. φέρ᾽ ἴδω, πότερα Δυδὸν ἢ Φρύγα 
ταυτὶ λέγουσα μοορμολύττεσϑαι δοκεῖς; 
ἄρ᾽ οἶσϑ᾽, ὅτι, Ζεὺς εἴ μὲ λυπήσει πέρα, 
μέλαϑρα μὲν αὐτοῦ καὶ δόμους μφίονος 

1165 καταιϑαλώσω πυρφόύροισιν αἰετοῖς; 
πέμψω δὲ πορφυρίωνας ἐς τὸν οὐρανὸν 
ὄρνις ἐπ᾽ αὐτὸν παρδαλᾶς ἐνημμένους 

-“ [ , , 7 ’ κ 4 

πλεῖν ξξαχοσίους τὸν ἀριϑμόν᾽ καὶ δή ποτε 
εἷς Πορφυρίων αὐτῷ παρέσχε πράγματα. 

1158. λιγνυς. ἔυ]σο, Παυπια 
(φλὸξ ΗΘ5γ.}.) δόμων περ. (εοπι- 
Ρίεχι5) Ῥύο δόμους, οἱ τειχέων πε- 
ριπτυχαὶ ἀρ. Ευτρ. ῬΠορη. 1978. 
Ἑ 8. 

1159. Δικ. βολαῖς. --- εἴη ἂν 
τοῦ Εὐριπίδου ( Εὐριπιδείου) με - 
μνημένος ἀγγέλου τοῦ ἐν τῷ Λι- 
κυμνίῳ" λέγει γὰρ ἐπὶ τελευτῆς ἐ- 
κεῖνος. (ἄλλως.) ἐν Λικυμνίῳ δὲ, 
δράματι Εὐριπίδου, εἰσήχϑη τὶς 
περαυνοβολούμενος. Εχ 8. 5εοπη- 
ἄντ Ηδβυοι. ν. “ικύμνιος Πᾶν]8 
ουὐὐαβάδτα ἃ δαΐ 1 π8 ἸΠσΘ ἢ αἸιιη 11 
οαὰ ἴαλιιϊα εἐπαυσδθαίιγ, οθίθΥ πὶ 
6}115. δΥρσιιπ ΘΓ. ΠῚ ΠΕΒΟΙΓΟΥ . 4118Π15 
νἱβ ποίη δϑί "ΙΟΥ ΠῚ Π115. Α]ΟΠΊΘη86 
Σγαῖου, νἱ6 Ἐμπυρ. ΒΘοΚ. νο]. 2. ἢ. 
4δῷ. Ξ6ατι. σης ἸριταΥ, πποηθηΐα Β., 
βολαὶ Λικύμνιαι {μἰνισια ἀογγόπάα, 

 6486118 ἴῃ κα ἰγαροράϊα τιθηϊοῦα- 
Ῥαμίαῦ,, «πα πιϑαάπιοάιιτ βιιργα λιὲ-- 
μὸς δ]ήλιος 187., 4101 ΤῊγ Θβίβαθ 
Θοθη86 οἷ 5: η} 111 11 σΟΠΙΠλ ΠΣ Β1ι5 
ῬΥΟΨΕΥΌΙ5 νόυβδητΥ. 

1160. παφλ. ἐχπρησμῶν, ἄνα- 
ζητημάτων (ἴταο ἀναζεμάτων: νἱάα. 
ϑομποίἀοσ! Ἰεχ, σύ. ἢ. ν.) 8. ἀϊοῖ- 
ἰὰὺ οἰαμι παφλάζειν τὰᾶγθ, οἰἰπὶ 
δϑβίιδξς, ν6] θρ}]]16 5 ἔοηβ., ἔιι- 
γαῖθ δὐΐοπὶ ΟΠ ΈΘΠῚν15 {πΠΠΊΟΥΘΗΊ. 
βίσθρὶ απ 56ὰ {πππη  } πη} εἰρη Ποδι : 
«πα ἀθ γα νἱάβ, 4πο5 Ἰατάδνι ")., 
Ηοπιθυι [Π|δα, 18, 198,, 416 Κ. 
84 Ηδτοῦ. Ρ. 861., Ῥᾶο, 314., Ηε- 
500}. ᾿ι, ν. δἰϊοβᾷιιθ. 

1161. Λυδὸν ἢ Φρύγα. ἢ. 6. 
βϑυύνιιαι ᾿σηανιη, σοηἕθυσπίατ Εἰὶ- 
γἱρίάθα εχ ΑἸοθϑῖαθ 649. ὦ παῖ, 
τίν᾽ αὐχεῖς, πότερα Λυδὸν ἢ 
Φρύγα, ΒΚακοῖς ἐλαύνειν ἀργυ- 
ρώνητον σέϑεν; Β.: μορμολύτ- 
τειν εἴ μορμολύττεσϑαι εϑ5ῖ 
ἐθγγ6γ 6 ἐπι [ατιέε5 οὐ εοξὶς ἐογτίομἶα-- 
τποχιεῖ8.), πῆς σϑησυαίήπα ρεγχέοθγχε- 
μεεγο. νυν. Ῥμοῖ. 1θχ. ρ. 202. εἴς. 
δοκεῖς, ρμέα5. ν. ῬΕΥΊΖ. δα Α 6118}. 
ν. ΠΗ. 9, 45δ., ογγμουοκ. δα Απΐοῃ, 
ΤΡ. Ῥ. 83. 564. ͵ 

1168. πέρα. ρμοττο; τἴέογίιι5). Ἑ 
ΟΡ, ΡῬμιηοοῖ. 1193., 1195. εἴο. 
ΟΥΣ Β: 

1164. μέλαϑρα, οἰκήματα. ν. 
Ἠδβυοῆ. εὖ Ζομᾶγ. 2. 0. 1847., χιιο5 
Ἰαιάανῖ: Β. 8.: καὶ δόμ. μφ. 
ἐκ Νιόβης Αἰσχύλου. --- νἱᾶ, Α6- 
50}. δ 12. νο]. 5, Ρ. 103. β6αα. 

1165. πυρφ. ἐρπιίξεγίς, αὶ ξα].-- 
Ταηα δοβίθηϊ 1015. 

1166. πορφ. εἴ. 5927., 674. 
1167. παρ ὃ. παρδάλων δοράς. 

ἔπαιξε πρὸς τὴν πτέρωσιν αὐτῶν" 
κυάνεοι γάρ. ὃ. παρδ. ἐν.»γ τιῖ 
ἴ8η. 403. λεοντῆν ἐνημμένον, Ὁ}}1 
51ο55. Ὑἱοῖ, ἐνδεδυμένον, εἴο. 

1168. πλεῖν ξξ.., ἀπιρἱίμς 565- 
ἐοχιέοσ. ν. ΜΑΊΠ. ρου. ρυ. δ. 455. 

1169. Πορφ. οἵ. 527. εἴ, αυος 
Ιαπάδης ἢ. 1,, Ποτγαῖ, Οα, 8, 4, 54., 
ΟἸδιαΐαη, ΟἹραπίοιη. 114. 5.: ὁ γί- 
γας τῷ Διὶ πολεμήσας, ὃν ἐχειρώ- 
σατο ᾿ἡφροδίτη. 
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σὺ δ᾽ εἴ μὲ λυπήσεις τι, τῆς διακόνου 
πρώτης ἀνατείνας τῶ δκέλη διαμηριῶ 
τὴν ἴἼριν αὐτὴν, ὥστε ϑαυμάξειν ὅπως" 

΄ , Ἵν ΄ ν᾿ 

οὑτῶ γέρων ὧν στύομαι τριειβολον. 
5. , 3 7 ᾽ » 

1Ρ. διαῤῥαγείης, ὦ μελ΄. αὑτοῖς ῥήμασιν 
, 

1175 ΠΕ. οὐκ ἀποσοβήσεις, οὐ, ταχέως εὐρὰξ πατάξ; 

ΤΡ. 

ΠΕ. 

“᾿ ΄ ΄ » δ, 
ἣν μὴ δε παύσῃ τῆς ὑβρεῶς 

οἴμοι τάλας! οὔκουν ἑτέρωσε πετομένη 

Εν 

ὀὐμὸς πατὴρ ... 

καταιϑαλώσεις τῶν νεωτέρων τινά; 

ΧΟ. 

1180 

3 ΄ - Α 

ἀποκεκλήκαμεν διογενεῖς ϑεους 

μηκέτι τὴν ἐμὴν διαπερᾷν πόλιν, 

3 
αντ. 

μηδέ τιν᾽ ἱερόϑυτον ἀνὰ δάπεδον ἔτι 
τῇδε βροτὸν ϑεοῖσι πέμπειν καπνόν. 

ΠΕ. δεινόν γε, τὸν κήρυκα τὸν παρὰ τοὺς βροτοὺς 1.ἰν. 
οἰχόμενον, εἰ μηδέποτε ἀρλον πάλιν; 

1175. τριέμβολον. πολλάκις 
ἐμβαλεῖν δυνάμενον. μήποτε δὲ καὶ 
πλοίου τις ἦν κατασκευή" καὶ γὰρ 
δεκέμβολον Αἰσχύλος εἶπε τὴν 
τοῦ Νέστορος ναῦν ἐν ῆΙυρμιδό- 
σιν. 8. 5011. ῥγχορυῖθ ἔμβολα 5ιπΐ 
γοβίγα πανΐαπι, {αϊριι5 ποβιϊιπι πδ- 
ν65 ῬοΥξουαρδηξ. οἵ, Β. τριέμ- 
βολον 8 τριέμβολος, μὲ τιανὲς ἐγίτ 
ὑμ5 τοδέγὶ5 ἱποέγμοεα. ἰάθπι ρυορθ- 
πιοάτιηι βομαὶ τρίορχος ϑιρτὰ 1198. 

1114. αὐτ. δήμασιν. ΪΏ16]]. 
σύν. νἱᾶ. Μαιίη, στ. συ. ὃ. 400, Ε. 

1175. οὐκ ἀποσ. οἵ, 969. εὐ- 
ρὰξ, οὐϊίψιθ, 4 τα 15 Ἔνδαδβ. 
ἰπὶ ΘΥ)Θ ΟἿ] Π 8 πατὰξ, ἃ πατάσσειν, 
οἰΐϊαπὶ ν ΥθοΥα τϊη αἴ, αΪδὶ αρϑδῖ, 
ογᾶο: οὐκ, οὐκ ἀποσοβήσεις τα- 
χέως εὐρ. πατ.; 

1176. αρτιιρία οὐδίϊο ἔρθη 5 
1γπΠ 06 ηὶ 56} 8Π1, 

1177. οἴμοι τάλας. ναὸ πιϊδιὶ, 
οὐδ δάπας ἰθοῦπι νοῦρα ἴδοϊθησα 
β'ηῦ, ϑβιτ]]Πογ οἴμον κακοδαίμων 
979. οἴ. 1398. 

1178. καταιϑ. ταῦτα πρὸς τὴν 
Ἶοιν. λέγει ὡς ἑταιρίδιον. κατ. οὖν 
τῷ ἔρωτι. 8. Υϑοίϊαβ, πὶ ἕϑ]]ου, Β6.: 
κατ, 4α1ᾶ [τ|5 ἀϊχθσαι καταιϑαλώ. 
σει 1159. β5θηῆβιιβ διιίΐϊθηι 16 θϑὲς: 
ΠΟΏΠ6 ἴδ] α τ ΠΔΒΘΥ5. Π ΠῚ ΟΥΡιιβ 2 
πδιν ΘΡῸ 56 Ἔχ πον, χιιδιτὶ δοϑιῖ- 

ταδυιᾶα βἰηΐ 1ον]5. βα]πιΐπα. οἶξε γὰρ 
εἶναι τὴν Διὸς τυραννίδα Καὶ τοὺς 
περαυνοὺς ἀξίους τριωβόλου; αἱ-- 
οἷν 1116 ἴῃ Ριαῖο 194. 

1179. ἀποκ. ἀνοσανϊπειιδ 5 ᾿. 6. 
ἐπέογαϊαίπιμδ. ϑομοῖ. ἀπηγορεύσα-- 
μεν. ταδὶ Β6. ἀποχκεκλείκαμεν, 
Ἀεῖβκ. ἀποκεκλήκαμεν, ἐαοἐμδεηπιε5., 
«ποπιδἀπιοάϊιμι ἀποκλείειν τινὰ αϊ- 
οἴταγ ὕ68ρ. 689., 745. 564 νεγεΐινῦ 
Β. πιὸ σγδθοιπι 51} ἀποκεχλείκαμεν 
διαπερᾶν. ϑορῃι. Α]80. 672. τὸν τοῦ 
μανέντος κἀπιβουλευτοῦ στρατῷ 
Ξύναιμον ἀποκαλοῦντες, πρὶ Μι9- 
δύαν, πηομτξ, Ῥ]Θγαπι 6 ἴπ πιᾶ-- 
Ἰαπὶ ραυΐθπὶ δορὶ Ποσ, νΘΥΡ ΠῚ, 
νϑῖαῦ ΑὙἹβθ5. σαοσιθ αἰοαὶ ἀπε- 
κάλουν ἀλαξόνα ἴοπι. 2. Ρ. 989. 
ϑ:: ἀπηγορεύσαμεν. -- διεογ. εὐ- 
γενεῖς, 564 ῬΥΟΡΥΪΘ Το σϑηϊΐοβ, Υ. 
ΒΗ βυοῖ. Εαὰ 8. εἰρωνικῶς. 

1181. ἱερ. δάπεδον ε65ὲ βοίιιπι, 
ἵπ 40 ἱπηπιο 8 η αΥ ν ΟΕ Π186; ἴθπῖ- 
Ρίμπι. ὧν ἃ δάπ., ἐπ βοῖο. 

1182. τῇ δε, ἐνθάδε. 61. ΥἹοῖ. 
ΡΟΙ αδγόπι. Β. 

1183. ἀπδοοϊαίπομ. ..ἀἸοϊα γα νἱ- 
ἀερϑιαΐ δεινόν γε, τὸν κήρυκα μὴ 
ψοστεῖν.““ Β6. οἵ. 628. 

1184. πάλιν αἀάϊξιπι πλεονα- 
στικῶς, τἰδὶ π]8 15 νοστεῖν 6558 ψν8- 
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1185 ΚΗ. ὦ Πεισϑέταιρ᾽, ὦ μακάρι᾽, ὦ σοφώτατ᾽, ὦ τρισμα- 
[4 - 

καριξ, ΠΑΝῚ τὸ 
ἘΣ ΄ 3 3 ΄ 2 3 ’ 
ὦ χλεινοτατ, ὦ γλαφυρωτατ΄. ὦ ... κατακέλευ- 

ΠΕ. 
ΚΗ. στεφάνῳ ὅδε χρυσῷ τῷδε σοφίας οὔνεκα 

χιῖγο. αἱ ΑοΠ, 99., χιαοα φαϊάδηι 
ΡῬΊασερας Ββοξῖο. 

1185. ἄγγελος πειφϑεὶς εἰς ἀν- 
ϑρώπους ἐξ ὀρνίϑων ὑποστρέφει 
λέγων, ὅτι πάντες ἥδονται οἱ ἄν- 
ϑρώποι ὄρνιϑας κρατεῖν. 8. 

1185. δηΐθαιδπὶ ἱπποίποταὶ Πα- 
γΘΠμ85 ΠΠΘΥ, πᾶθο [τὰ ἰβρθβδηΐασ: 

μ ᾿ 3 53 ΄ 

ὦ Πεισϑ., ὦ μακάρι, ὦ σοφώ- 
τατεξ, 

3: ἌΡ ΄ 3 5 
ὦ Ἄλειν.).) ὦ σοφωτατ, ὦ γλα- 

φυρώτατε, 
Ν , ε , 

ὦ τρισμαπάρι᾽, ὦ κατακέλ. 
᾿ 

ΠΕ. τί σὺν 1.; 

εχ αν. διΐθηι [8115 ρσοϊαΐα δϑὶ 
βουιρίυγα: 

ὦ Πεισϑ.. ὦ μακ., ὦ σοφώτα- 
τε, 

ὦ τρισμακάριἷ, ὦ κλεινότατ᾽, ὦ 
Ν ,ὺν,, ςδοφώτατε, 
ὦ γλαφυρώτατ᾽,, ὦ κατακ. 

3 τί σὺ λ.; 

“ΟΧ 400 1πίρ ]ΠΠρούθ ροΐογαηξ ρϑι]0 
Βα ϑηΐουθβ, δἰἑθυαμι ἰδιπα ὦ σο- 
φώτατε δααϊτιιηι 6558 Δ} αἰΐψιο 11- 
Ὀγαγῖο δὰ βχρίθηᾶοβ βθῃδυῖ πιιπιθ- 
705, 4Π16ΠΔ| 5101 ΘρΟΞΟΘΥΘ ν]βι18 65- 
δεῖ Πποπῖο 1π [ῖβ υϑυρίβ. σοηΐγα 80- 
οἷαϊξ, σπηαιιθ ἐδυίίιι5 ΠΟΥ γοΥ- 
χα 10 ΠΠΌΥῸ [810 ἔουτπ δ 56Πη8- 
ΥἹΪ ῬΥΟΥΒιι5 δβρϑυμπαγοίασ, στανοοα- 
Τυηῦ ΥἹΥῚ ἀοοι οΟἸπὶ ν]σαῖα, ὩΟῊ 
111 φαϊάθμι οἴδοηϑὶ ἔγίρ᾽ ἰβϑίπια γ6- 
Ῥειπίοπθ υϑυθουμπὶ ε σοφώτατε. 
φαϊρυβ νϑυθὶς ἱπάποις βροπίθ 10- 
Οὐπι ἹπηποΥο δηλ 5βιιπὶ ΟΟΟΙρ8- 
ταηΐ τηθῖγα ροΥαν]ββίτηα οἱ Θ8, 4118 
Ἰαηῖΐαθ ὨΙΠΟ]1 ΘΧΟ] αι σοηρτιθ-- 
ΓΘηΐ. ΘΟΥᾺΠῚ ΤΠ] ΘΊΥΟΥ πὶ ΟΥ̓ 15. 586- 
ΡΘ6 τρϑιϊταθηάιιπι ΠΟΡῖ5 ἕαϊξ Πἶδοθ 
ΒΟΥΤΡΤΟΥΡΙΒ : Ροβίθυϊιβ Ευσὶ ρίἀθαμι 
Βὶ5 Παρεΐιυ 80. ϑορῃοοίθπι (ν]άθ 
ΘΟΡΠΟΟ] 8 ποϑίχὶ γὙ0], 2, Ρ. 587.), 

σον! 

τί σὺ λέγεις; Ἐν. 
1. ι ἢ τ 

οΟΠΙπ Θ]οΥαΐ στ 80) Ηρ Ππαθϑίϊο-- 
π6 ρΡ. 94. οα. ΟΘαϊδἔοτα. ; ᾳφαοα «πι1- 
δ πὶ οηβιαῦ 1. Ὁ. ἘΠῚ. εἰ. σ᾽ ΠΟ 
τ θα ἀπ ηδγίθίαμηι 4118} Δ Ρ 1111 
δὶ δὰ εἰρη ποδηάιιη στητιξαίιηι Πο- 
ΤΆΪἾ5. αἰθοῖα πὶ, ΡΥΙΠΙ ΠῚ σ᾽ 5Π16η- 
115, πιοχ σϑιάϊο ᾿διια]θιιβαιιθ νϑὶαΐ 
1885 811, «ποα ΡοΥγἸοα] πὶ οϑὲ δὲ 
οοπηῖοα Ρ᾽θπππι αὐ, ῬΘΥΪ, ργδ6- 
Βου εν Δα ΠΙΟὨ]Π], 4 0116 1ηΓ6]]1σοηΐ, 
ἹΡΟΥ͂ ποῖ 1.6 ]Πρσϑξ, β8ὲ 5610, 
564 ποβ, ἀπππὶ νϑύραᾶ δὲ πιοίχα 58 
τ ΘΞΕΙΓΠ] Πγ15 ΟΟΠ]ΟῸ Θ᾽ σδὨ ]ββίπιο, 
οἰδπιαθιιηΐ γθνοῖνὶ δα νεϑΐθγμπη θα]- 
ἴογτιπι 1Π50 181 ἱποΥ ] πη 16, 85 
γ65 ἰθπιθῦθ ἔοθαθαιθ ρϑυῃβοθη- 
ἘΠ11), 

1186. γλαφ. εβῇ οἰορατιεϊδ δίπιθ, 
ψΕ] οὐΐδπὶ σωαν δϑέπο. ν. Η σβύσ, δὲ 
8014, ἢ. ν. Β. ὦ . «- ΡΙαγεβ αα81- 
ΤαΧΙ15 6556 ᾿ϑιιάθϑ να θρδίασ ππη- 
Οἶτι5, σπχη ΥἹα]Ο1}6 ΤΠ ΓΘΥΧΤ ΡΤ: οτα- 
ἀϊοι θη], γορσαΐααθ ΡΙβἐ ἢ θέβθυιιπι, πὲ 
5116 ΠΕ]1Π| 5101 ἹΠπιροθῖ, νϑὶμξ χε-- 
λευστὴς. υἱροῖθ 5815 ργαθαϊσαΐαῃβ. 
81]. Υἱοῖοτ.: κατα, σιγὴν πρόστα- 
ξον. 8.: ὦ καταῆ. (516, 0 ἔθ- 
ὨΟΥΘ, Θἔΐδπὶ ΠΡΥῚ ΑΥδιορΗδπεὶ, 5θα 
ΤλΪη5. θ6η6.) οἱονεὶ σιωπὴν κήρυ-- 
ξον. οἱ γὰρ κελευσταὶ πολλάκις σιω- 
πὴν καταγγέλλειν εἰώϑασι, σιώπα 
λέγοντες χαὶ ἄκου ε, καὶ τὰ ὅμοια. 
οὕτω “ίδυμος. ( ἄλλως.) ἐπειδὴ 
πολλάκις εἴρηται ὦ, καὶ οὐκ ἐπί-- 

9 , ς ες Υ ΄ 

σχει αὐτὸν ὁ [ΠΠεισϑ., ὁ ἄγγελός 
φησι κατὰπέλευσον, ὥσπερ τοῖς 
ἐρέσσουσι [καὶ ὦ, λέγει, παύσασϑαι 
παραπέλευσαί μοι]. οἵ, Ἰηξεγῖαϑ 1903. 

1187. στεφ. χρυσῷ. οἴογε Π|1 
ΘΟΥΟΏ8ΠΙ ΔΙΥΘΆΠ1, ΤΟΥΘ ΑἸ Θηΐθη- 
βίτιπι, Πθηιοβίδ. Ρ. 956. ΒοΙ5Κ. στε- 
φανοῦσιν ᾿ἀϑηναίων τὴν βουλὴν 
καὶ τὸν δῆμον χρυσῷ στεφάνῳ --- 
λεῳ Ατί, ῥργο λαοί: ν. Τποπι. Μαρ. 
Ῥ. 575. οἴο. αἀτιποί. Β. 
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στεφανοῦσι καὶ τιμῶσιν οἵ πάντες λεῴ. 
ΠΕ. δέχομαι. τί δ᾽ οὕτως οἱ λεὼ τιμῶσί με; 

1190 ΚΗ. κλεινοτάτην αἰϑέριον οἰκίσας πόλιν, 
οὐκ οἶσϑ᾽, ὅσην τιμὴν παρ᾽ ἀνθρώποις φέρει, 
ὅσους τ᾽ ἐραστὰς τῆσδε τῆς χώρας ἔχεις. 

πρὶν μὲν γὰρ οἰκίσαι σὲ τήνδε τὴν πόλιν, 
ἑλακωνομάνουν ἅπαντες ἄνϑρωποι τότε, 

1198 
μ} [4 

ἐκόμων, ἐπείνων, ἐῤῥύπων, ἐσωκράτουν, 
σκυτάλι᾽ ἐφόρουν" νυνὶ δ᾽ ὑποστρέψαντες αὖ 
ὀρνυϑδομανοῦσι, πάντα δ᾽ ὑπὸ τῆς ἡδονῆς 
ποιοῦσιν ἅπερ ὄρνιϑες ἐκμιμούμενοι. 
πρῶτον μὲν εὐϑυς πάντες ἐξ εὐνῆς ἅμα 

1200 ἐπέτονϑ᾽ ξἕωϑεν, ὥσπερ ἡμεῖς . ἐπὶ νομόν" 
κἄπειτ᾽ ἂν ἅμα κατῆραν ἐς τὰ βιβλία" 

3...9 3 ’ 2 

εἰν ἀπενέμοντ ἐνταῦϑα τὰ ψηφίσματα. 
ὠρνιϑομάνουν δ᾽ οὕτω περιφανῶς, ὥστε καὶ 
πολλοῖσιν ὀρνίϑων ὀνόματ᾽ ἣν κείμενα. 

1191. φέρει, χορογέαδ, δοτιδ6-- 
φιογὶδ. Μ. ΑΒΎ 650}. [}1]. 'ῬΙΝο. Ρ. 809. 
χα 8. 

1194. ἐλ α κ- ϑραυΐζδποσιπι νἸ [8 1} 
δὲ πιοσθβ δϑιλ]ραηαγ, αι ἀθ σὑα 
Β. δυοῖν 1551: Ρ]ιιῖ, νἱῦ, ΑἸΟΙΡ. ο. 

οϑ, οἱ Τηβεϊξ. Τά σοι, ἃ} 1ηἴ{10. Π6- 
χῃοϑὶμ. σοηῖγα (Οπόοηθη, (ἢ. 9. Ῥ. 
1267. 6α. Β6151Κ.), πποπθηΐθ Β6.: οὗ 
μεϑ᾽ ἡμέραν ἐσχυϑρωπάκασι; καὶ 
λακωνίζειν φασὶ, καὶ τρίβωνας ἔ- 
χουσι, καὶ ἁπλᾶς ὑποδέδενται. 

1195. δυπᾶν δ Ξξογάτραβ δὲ οου- 
Ῥοτὶβ δὲ νϑϑύϊαπι αἀΤοῖλαν, τι Οάγεβ, 
6.591} 87.: ῬΙαῖ. 266. 1 γγ.8.279. ἃ8 

ϑοοχαῖδ οἱ ΡΕΙΙΟΞορ ἰς ΟΝ}. 584. 
106. δὲ 8. 

1196. ὁκυτ. σκυτάλη ἤτοι “α- 
κωνικὴ ἐπιστολὴ, ἢ βακτηρία. ἐφό- 
ρουν γὰρ βαρείας βακτηρίας οἱ “ά- 
χκώνξς. --- 8, ὑποῦστρ.»,» αἱ ρτίοτγί- 
ὑμ5 δἐμα δ αὐ αἰίαᾳ οοπυδγϑδῖ. ουδιΐ 
δηΐπι ΔΊ θημ, ἀπο άτιπι ᾿πσολδ[δ- 
165 οἱ Ἰθνθβ. Β. 

1197. ὀρνιϑομανεῖν εϑβὶ εριὶ- 
ο6 ανῶϑ αϑηιείαγὶ, 118. 51. 1185. 6588 
ψ 6116, τι μουσομανεῖν Ταιοῖδῃ, ΝΟΥ, 

6. ὑπὸ τῆς ἡ δι, ρΡγτορίον νοἱι- 
Ρ'αῖθπι, 4ιιδπλ ΘΧ Θἃ νινθηαὶ τὰ- 
τίοηθ Ρϑγοιριπξ, Β. 

1198. ἐκώεμ. ρυδθροβίείο αὐξη- 
τικὴ οϑῖ, αὐ Ράββιπι. 

1900. ἐπ έτ. Ῥγονοίαθαπε, ἔν 
Θροὸ Αἰπθηῖβ ἕαϊ. ἡ μ εἷς» οἱ ἀν 
ϑες. -- νομὸν, Ραδοιέίεγ, ἢ. 
ἄριστον, αἰοῖξ, νόμον 5'πλὶ]} Ἰοῖοῖς 
Ἰρῖε, ποίδηβ ΔΙ θηϊθηβὶιπι τὸ φε- 
λοδικον. οἱ φιοα πλϊξα ἀρ. 11105 
ΡΙδθἰοῖβα δου θουθπΐαῦ,, πὐ ππομῖ 
Β6. ο585. : ΕΥΠ  ΠππλοΥσθὴ5 {ΠΠΊΘ ρθη 516, 

.80 νυνὶ υυῖσ, δὰ ἄθπὶ [(6}} - σεν άδει 

1201. καταίρειν Ργορυῖθ πανὶ 
ἈΡΡΘΙ]6ι) 6, ἀεῖπαθ θϑὲ τθχέσο ]ΠΊ1αῖιο, 
τι ἀπαίρειν αὖγο, νἱᾶθ, ψιοβ ἴδι- 
ἄανὶ Β., Ῥουζ. δᾶ Αδ]ϊαπ. Υ. Η. 
4, 14; 41: Ἀ0ΠΠΕ. δα ΤΙΩΙ. μὲ 1οϑι 
βιβλία ΠΝ ἤοτγθηιδος ἐδοὶἐΐ, Κίαρ- 
δολχι[εοτι. 

1902. ἀπεν.. νοῦ ἀνθ5 δι μ6- 
οἴι465. ἢ. 6...) 1Ἰηλουρσθὶθ 8., ἀνεγί- 
Ψωσχον. 

1208, 4. περεφ.:. φανερώς. 8. 
οὐδ. 'Ὥουν. δὰ ΘΙνὺι Ὁ44,, κεέμ ε- 
να) ἐπιροδίέα. Ἐ, 
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πέρδιξ μὲν εἷς κάπηλος ὠνομάξετο 
χωλός" Μενίππῳ δ᾽ ἣν χελιδὼν τοὔνομα, 
Ὀπουντίῳ δ᾽ ὀφθαλμὸν οὐκ ἔχων κόραξ, 
κορυδὸς Φιλοχλέει, χηναλώπηξ Θεαγένει, 
ἴβις “υκούργῳ, Χαιρεφῶντι νυκτερὶς, 

1210 
2 Σ 

ὀρτυἕ 

Συρακοσίῳ δὲ κίττα" Μειδίας δ᾽ ἐκεῖ 
ἐχαλεῖτο᾽ καὶ γὰρ εἶκεν ὄρτυγι 

ὑπὸ στυφοκόπου τὴν κεφαλὴν πεπληγμένῳ. 

1905. ἀθ Ροταϊος (393.} Αὐϊϑβιοί, 
Η. Α. 9, ὃ., Ἰπϊογργοῖθ ΤῊ. Θδζα: 
γπαζίείοσα αϑέμέαφμθ αὐ] ἤαθο 68ΐ- 
δἰαιι ἔδ]65 ἔεσθ βαΐδηλγ σΘΏΡΟΙ 5 
εὐ ᾳφυϊοιηιιθ Ρουηιιΐαη 5 τηθυοῖ- 
Ῥιι5 νϊἱούπαμι φαδθυπηΐ, οὗ, Ρδο. 497. 
ἕο. 

1206. 77οπίρριι5 Ἰοῦηο Ἰσποῖιιβ, 
Ἰπερὲθ θηΐτ 8.: διεὼ τὸ ἱπποτρόφον 
εἶναι καὶ καυτηρίς (2) τοῦτον χρῆ- 
σϑαι, οὕτως ὠνομάσϑη. 

1507. Ὅπου ντ. οἴ, Ξιιρογῖι 158. 
1208. πορυδός. οἵ, 298. 5.: 

κορυδός. μήποτε ὀξυκέφαλος ἣν 
ἐν τῷ ἄνω (277.}) καὶ ὀρνιϑώδης 
τὴν κεφαλήν. ὅτε δὲ καὶ αἰσχροὺς 
ἣν, ἐν Θεσμοφοριαζούσαις (3) δη- 
λοῖ. χγηναλ. 5θοιπαιιπι ΘΟ 616 6- 
γΥὰπι δὰ ΛεΙϊᾶι, Ν, Α. 5, 80. εξὲ 
ἀπια5 ἐαάογτηια ἴτμη., Γι μοἠδοτιῖθ, 56- 
ουπ τι 81105 ἀρ γρείδολε Οαπ5. --- 
Ἑ ΜΒ. ἀθ Ὑπθαροπα νὶαθ 787., 1049. 
8. πανοῦργος ἦν διὸ ἀλώπηξ. --- 

1209. Πυκούργῳ. ΠΟΙ ΟΥ̓ΔΙΟΥ͂ 
πιο Πσθηάιι5, «αὶ ΟἸΥπιρία 46 46- 
ταλπ 93. πιδέιϊιβ 6556 αἸοϊ ῦ (ν. 
ΤΑΥ]ΟΥ. ρυϑϑξ, δα Τιγοῦγρ. ο. ΓΘοοΥ.: 
ἴ. 4. Ρ. 110, Ογαῖξ. δου. εα. Β6151.), 
564 ΔΗ ΙΟΥ ΤΥΘΌΥΡΙΙΒ, πιοηθηΐθ 
βεσαπάππι ΤΥ ]οσιπ ΘΟ] Σῖο ἴῃ 
ἱπίχοα, δα δᾶ. Τ,γο. οὐ. 1789. Ρ. 96. 
5664. --- δὲς αὐ οαπαϊάα εϑὶ (αϊ- 
γΟΥΘα 8}0 ἡὑίαε Τατιαίο Τιλην.), ἀπε 

χιΐρτα (ἄργρε. δοἠιατιρετιγοίλοη). ν. 
ϑανίρην Ηἴξε. πδΐ. δ παυτῃ. ἀ6 1115, 
Ῥαγῖβ. 1806., Βδιισθυ. π΄ Οοπμηιη. 
ΘΥΟΠ860]. 1 Αοιὶβ. ϑ6πι. οἵ 80α. 
ῬΆΠ. Τῖρ5. 1. Ρ. 981. ἱβίψαβ δπηοί., 
εἴς, Ε 8. -- ὅ.: ὁ Χαιρεφών 
μέγας καὶ ἰσχνὸς προείρηται. νῦ - 
πτερὶς δὲ καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις. 
(οἴ. 1456.) οὗτος ἂν εἴη Χαιρεφῶν 
Ὁ ΖΣωκρατικός. εἰ δὰ ΝὰΡ. 104.: 

ἑταῖρος Σωκράτους ὁ Χαιρεφῶν, 
ὃς ἐκαλεῖτο καὶ νυχτερὶς διὰ τὸ 
μέλας (μέγας) εἶναι καὶ ἰσχνόφω- 
γος. 

1910. ἴἴὰ Ὥορυ. Ὠιηα. ΟΡ πι6- 
ἔχηι. ἰρυὶ Συρακουσίῳ. κίττα. 
νυν], δηποῖ. δὰ 2098. Ὀκ δΚγχαοσοϑίο 
δ.: οὗτος γὰρ τῶν περὶ τὸ βῆμα. 
καὶ Εὔπολις ὡς λάλον ἐν Πύλαις 
διασύρει᾽ Συρακόσιος δ᾽ ξοιε- 
κεν) ἡνίκ᾽ ἂν λέγῃ, Τοῖς 
κυνιδίοισ(ι) τοῖσ(ιν) ἐπὶ 
τῶν τειχέων" ἀναβὰς γὰρ 
ἐπὶ (τὸ) βῆμ᾽ ὑλακτεῖ περι- 
τρέχων. δοκεῖ δὲ καὶ ψήφισμα 
τεϑεικέναι μὴ κωμῳδεῖσϑαι τις 
στί τινα εἴς. 6)15 ἴδπιθῃ ἀθογοὶϊ 
ΔΊΟΥ ἴθ 80Π0], δα Αοἷι. 1149. αἱ- 
οἰζαγ ΑἸ ο5, οὰπὶ Ρΐοα (κέτ- 
τῷ) Ἰριταῦ σοπιραγδαῖιν ΡΥ ου αϊ- 
οαοι αἴθ, ἥϊαάϊαιπ ΡΊατα5 νϑὶς. ὅο - 
τηϊοοσιηῖ ποῖαι, τὖὖὸ ΠΟΙ ΘΠ 
ἸηλρΥοθιιηι., ΞΥσορΒϑηΐαηι.. ξαγθπ,. 
8.: γελοίως διὰ τὸ κυβευτὴν (3) 
εἶναι καὶ ἐν πυρῷ (ἴοτι. ἐμπείρως) 
τοὺς ὄρτυγας κόπτειν. οὕτως αὖ- 
τὸν νῦν ᾿ἄριστ. προσεῖπε. δηλοῖ δὲ 
τοῦτο ᾿άριστ. ἐν Πᾶεριαγγεῖ" (9) 
χρηστὸν μὴ κατὰ Μειδίαν 
ὀρτυγοκόπον. λέγει δὲ ἐν Ποα- 
στρίαις ὁ αὐτὸς. ὡς καὶ περὶ ἀλέ- 
χτορὰας αὐτοῦ ἐσπουδαπότος εἴο. 

912, στυφ. ἴἴὰ 50Υ101 1551} ΒΥ. 
οπι ἴῃ οοὐά, Ἰορογθίαν στυφοκόμ- 
που. Ῥο] ιχ 9, 107. καὶ μέντοι καὶ 
τὸ ᾿ὀρτυγοκοπεῖν παιδιὰ, καὶ τὸ 
πρᾶγμα ὀρτυγοκοπία. καὶ οἱ παί-- 
ζοντες ὀρτυγοχκόποι καὶ στυφο- 
κόποι ἐκαλοῦντο. Β.: ,, Παμο 1ὰ-- 
αἀτπι, απὸ Δ] 1 αιιῖ5. σοί αγπισθηι ἢ 
ταραϊο ροβίξαιῃ αἱρίίο θυ θραῖ, Ρο]- 
1ιχ 9, 102. δὲ 108. δχρ!]οαῖ. “ς οὗ, 
Νίριιχβ 46 [ια]5 Οτ. ν. ὀρτυγοκο- 
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Φ΄ 

ἦδον δ᾽ ὑπὸ φιλορνιϑίας πάντες μέλη; 

ὕπου χελιδὼν ἦν τις ἐμπεποιημένη, 
ἢ πηνέλοψ, ἢ χήν τις, ἢ περιστερὼ, 
ἢ πτέρυγες ἢ πτεροῦ τι καὶ σμικρὸν προσῆν. 
τοιαῦτα μὲν τἀκεῖϑεν. ἕν δέ σοι λέγω" 
[γ᾿ Ά, Ἵ -" -Ὁ - “Ἂ “2 

ἥξουσ᾽ ἐκεῖθεν δεῦρο πλεῖν ἡ μύθιοι 
- ᾿ ὦ ΄ 

πτερῶν δεόμενοι καὶ τρόπων γαμψωνύχων" 

1220 
ΠΕ. 

ὥστε πτερῶν δοι τοῖς ἐποίκοις δεῖ ποϑέν. 

οὐκ ὧρα μὰ 4 ἡμῖν ἔτ᾽ ἔργον ἑστάναι, 

ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα σὺ μὲν ἰὼν τὰς ἀῤῥίχους 
καὶ τοὺς κοφίνους ἅπαντας ἐμπίπλη πτερῶν᾽ 

πία. 8.: στυφόκομπος (519) ὁ μά-- 

χιμος ὄρτυξ, παρὰ τὸ στερεῶς κό- 

πτειν. --τ στυφοκόπος αἸοΙΓΟΥ 15, 
41 οοὐπγηϊσθπι σιᾶτη ΘΟΟΏΓΥΘ αἰτ6- 

Τἰι5 σουηπη εις, 51 ανῖβ δἐΐατη 1ρ58 

στυφοκόπος ἀρρο!αῖα ἔα, τ Ἰῃ 

ΔΙ ΠἸπβοθοσαπι ρρηδ σα 115 ν8]1-- 

αἴον (ΗΠ ἐβυοῖ. στυφόκομπος᾽" ὁ μά. 

χιμος ἀλεχτρυών.. ἢ ὄρτυξ.), ᾶδο 

τα ταὶ 708 ῖ ΒΥ. : δέπιί5 ἐδ ὁο- 

ζιτιϊοὶ α ναϊίάϊοτο ἐπὶ ρέβτια σαρμὲ 

ἸοίαθΘ. 568 τηδιῦ: ἃ ἔμδοῦθ σαρμὲ 

ἰοίαο. Η. οΞβ.: 16 ἡ) αολεείεριεία 

(δας. 758.) τνᾶγϑη πιαπ πη ρἔϑο, ΗΘ 

ἰδὲ ΒΟΙρθηᾶοβ σϑπιθίηϊ. ΕἸΠΘΥ 516}}- 

ἔθ οἷἰπθ νύ δοῆῖθὶ πἴη. οἷπ ΑΠαΘΥΘΥ 

ΒΟΠΠρ βἷθ τὶν ἀθπὶ 26 σα ΠΟΥ δὰ 

ἄθηῃ Κορξ, οὐδν τιρῖτθ ᾿ΗΥ οἴη ΡΘΔΥ 

Ἐδάεγη διι5. ΒΙοΙς ἀϊθ ΥΥ δ μ 6] 5111}, 

50 Παῖίθ ἴῃ ΠΟΥ ρεβίεστς θη 0} 

δἰ6, 50 τνᾶσ ἀδὺ ἀπᾶσθ 516 56 γ. 

19ι4. ὅπου χελ. εἰς τὰ Σιμὼ- 
νίδου μέλη αἰνίττεται. κυανέα 

ελιδών. 8. δαπάθιι νἱάθ 1ηξε- 

γὙπ5 88 1318. ἐμπεπ., ἱπβογέα, {πι- 

ἀμοία, οἰ ἐμποιῆσαι ὀργὴν Ἰ50ΟΥ. 

Ῥαπδίῃ. ρ. 9208. ργδθΐίθγσθα ποιεῖν 
Ροδῖαβ οὗδοῖιπι κ᾽ σηϊβοαὶ κατ᾽ ἐξο- 
χὴν, αὐ πιοπαῖς Β. σδουπάππι ὃ᾽ γί- 
ἔθηρδοῦ. δα Ρ]αΐ. Ῥῃμαβά, Ρ. 129. 

1915. πην ἑλοῳ. οἵ. 994. 8.: ὁ 

πηνέλοψ νήσσῃ μὲν ὅμοιον (ὅ- 
μιοιος), περιστερᾶς δὲ μέγεϑος. μέ- 

ὠνηται δὲ αὐτοῦ Στησίχορος καὶ 
Ἴβυκος. (4ρ. Δἴμποη. 9. Ρ. 388. νὰ. 
εἰΐαπι 8. ἱπῖγα δᾶ 1318.) εἰς τὸ 
αὐτό. τὰ μὲν ἄλλα ἐν συμπληρώ- 

ματι" (3) ὁ δὲ πηνέλοψ μείξων 

[μὲν] ἢ κατὰ νῆτταν [ὄμσιον]. 
γῦρο απο δνϑπὶ ἸΠΐΕΥ ΠΊΔΥΠ 85 
σοπιπιρηιογανὴ Ατϊβιοί, Η. Α. 8, 8. 
ΡΥδρίθσθα ᾿διιάαίασ Ρ]1. Η. Ν.. 57,2. 

1919. Ξε. πτερῶν δεόμενοι, 
Ρϑεϊεμτὶ δαὶ ομρίετιἑες αἰα5, τΐ 47. 
γαμῳ. αἀϊοΐαμπι ρτὸ γαμψωνυχικοὶς 
φαριπιϑαπηοάτϊιπι Κι ρϑιαμ να 586 086 
παΐαγαπι δα) οξν οσπαπι ἱπαἀπιιηξ. ν. 
γνε65561. δὰ ἢ]οᾶ. 8515. 1. Ρ. 488., 
ὈΥΔΚΘηΡ. δᾶ 1ν. 6. 2, 18. -- τοῖς 
ἐποίκοις, ἵἧπ αἀνεπαγιέπι τεδίιπι, 
4αϊριι5 605 οὐπ68. ἴα Β, 

1991, ἔργον; οριι5 δδΐ9 θαρϑαϊὲ, 
αἰ [γ8. 615. ἑστάναι, δέαγός 668- 
δαγο. οἵ. 208. Ἐχα δοάεπι. 

1299. τὰς ἀῤῥ΄. τὸ χ διὰ τὸ ϑη- 
λυκῶς εἰπεῖν τὰς αὐῤδίχους. ἡ ἀῤ- 
ῥίχη (ἄῤῥιχοςν. ἐξηγοῦνται δέτινες 
κόφινον. ἡγητέον οὖν ἐκ μὲν τοῦ 
αὐτοῦ γένους εἶναι, διάφορον δέ 
τι. λέγουσι δὲ καὶ νῦν σωράκπων τι 
εἶδος ἀῤῥίχους. 8. νου. ἄῤῥιχοι 
(ΘοΥθ65 τηϑ]οσα8 δὲ ἀθῃ51} 8ρ. αἷς 
ἐΐοος. ξθπιϊμῖπο., ἃΡ. [οπ65 π]850Ὰ]. 
σθηθυθ ἀβιτραρϑίαγ, ν. ΤΙ πιδημ, 
δα Ζοη. 9. Ρ., 994. εἴο. αἀὐῆουσθ διι- 
ἴθπι Οταπιπιδιϊοὶ πιοπθηὶ ἄῤῥιχον 
εἰ κόφινον. ν. Μοϑυῖὶβ Ρ. 58. εἴς. 
Β. 14 φυϊάδηι 1ϊα 6558, 6Βχ ποὺ ἴρ80 
Ιοσο 1 6 ]ΠΠρ 1 ει, 

1298. ἐμπίπλη. 
γὰρ τὸ κοινὸν ἀπὸ τοῦ πίπλημε 
πίπλαϑι, ὡς ἵἴσταϑι. --- 8. 5΄πλ}}6 
ἐπιδείκνυ ρτο ἐπιδείχνυϑε 687. οἴ. 
Νατμι. σύ. δύ, ὃ. 905, 5, 

3 
᾿Αττικόν. ἣν 



ΟΡ Ν  ΘΊΕΙΣΩ 581 

Μανῆς δὲ φερέτω μον ϑύραξε τὰ πτερά" 

1225 ἐγὼ δ᾽ ἐκείνων τοὺς προσιόντας δέξομαι. 
ΧΟ. ταχὺ δ᾽ ἂν πολυάνορα τάνδε πόλιν 

καλεῖ τις ἀνθρώπων. 
ΠΕ. τύχη μόνον προσείη. 
ΧΟ. κατέχουσι δ᾽ ἔρωτες ἐμᾶς πόλεως. 

1980 (5) ΠΕ. ϑᾶττον φέρειν κελεύω. 
ΧΟ. τί γὰρ οὐκ ἔνι ταύτῃ καλὸν ἀνδρὶ μετοικεῖν ; 

ἃ. α. ὅτ. 

1. 4. Ὀγ. οἱοά. 

ΔΗ. 

ἃ.» (1: 

Δ. 

ΠΟΜᾺ 

3. ΖΝ τα 

Σοφία, Πόϑος, ἀμβρόσιαι Χάριτες, τό τε τῆς ἀγα- 

»» ΄ 
εὐυᾶαμερον προσῶπον. 

νόφρονος Ἡσυχίας α.1. 
ΔῊ. 

ΠΕ. ὡς βλακικῶς διακονεῖς! οὐ ϑᾶττον ἐγκονήσεις ; 

1285 ΧΟ. φερέτω χάλαϑον ταχύ τις πτερύγων" 

1924, ανῆς. οἴ. 498., 627. 

1226. πολ... Ππηοοϊὶς {γεᾳμετιέεπι. 
8110 βϑῆβιι ἀ1οΣ Αθβϑομγίαβ Αρ. 72., 
ὍΡΙ ν. δἴδη)]. απχιοὶ. Β. 

1297. καλεῖ εἴ ξαΐϊ. σοπίγϑοξ, 
ν. Μοεχίς Ρ. 917. Β, 46 δϑάϊιο ἂν 
(νολ) εἴ. Μαιι, σου. συ. ὃ. 598, ο. 
ἔγυακῖγα ΒΥ. καλοῖ. 

1229, κατ., {πιναϊεδοισέ; ἀαδτη- 
δαἀπιοάαμι αἸοϊτιγ χληδῶν, φήμη 
κατέχει. τη οι Β. δοοιη ἀπ Ὑ Δ] οΪς, 
δα Επχίρ. ΗἸρΡρ. 1465. δοῖϊνε Ὀ1οά. 
5, 12, 46.: τὸ στρατόπεδον ἀϑυμία 
κατεῖχε. 

1230. φέρειν. τοὺς κοφίνους 
τῶν πτερῶν. δῆλον δὲ, ὅτι ταῦτα 
πρὸς τὸν ἢανῆν. 8. ααϊ ἰαγάϊιι5 
δοοοβϑὶς 1934, Β. 

1231. μετ., ὥστε μετ., αα ἱπλα- 
διεατιάμιπι. μετοικεῖν Β. Ῥγοργῖα αἱ- 
ΟἹ Ἰπο δ δηι, 4αϊ πιιΐαΐα ραίσία 
ἴῃ ΔἸτιπι; Ἰοοπι πισταὶ (500 Υ.Ψ 
Ῥδηθρ. 90.); 418]65 Ποπιΐηθβ μέτοι- 
κοι ΒΡ Θ᾽] δηζιγ, γνὶ ΥΥ 6556]. δὰ Π1οά. 
5: 1- Ὁ 487. 

1252. ἴγυκῖγα οχ μος νϑύϑβα ἄπο 
ἔδθοευθ ἀϊπιείσοβ  7πὸ ρϑοΐο ΡΥΙΟΥ͂ 
ἽΠΠΟΥ πὶ 1 Δ Ἰϑ χορ μα ΠηϊταΥ σοτ- 
Ἰυποϊοηθ καὶ, «ποα ἱπνθηϊβέμση. 
Αὐἱβεῖάθβ περὶ Πῆπουσιχῆς Ρ. 196. 
Ἠδρμβεαβὲ. Θαϊβἔοστα.: (τὸ ἄναπαι-- 
στικὸν) ἄρχεται μὲν ἀπὸ διμέτρου, 

4: ὩΣ 

ἀντ. 

καὶ προχωρεῖ μέχρι τετραμέτρου εἴα. 
ΔΙΠΟΥΕ5. ΠΟ ΞΡ  γῖλιι5. βισατῖ ΟΠΟΥΊΙΒ - 
14 αφιοᾶ οἴἴαπι τπθέγο ΘΧΡΥ ΤΩΙ ΠΥ. 
-- Σοφία. Πόϑο ς. 51π]Π16Υ τῇ 
Σοφίᾳ παρέδρους Ἔρωτας ΑἸΠοηΙς5 
ὙΘΥΒΑΥῚ αἰχὶῦ Επτῖρ. Ν164. 799... Πό-- 
ἅος ΘΗΪπῚ ΑΠΙΟΥ δϑὲ, πὸ Βίοη. 14. 
1, 48... 0υθῖ ν. ἱπίεασρρ. ἀγανό- 
φρων 6δβῖ ἰογιῖδ, σοπιῖδ, τἰ 1188. 
20, 467. εϑηβιιβ: ρδοίαα δρΡ. ποβ 
εϑί γῆ! 65: «υἷα 5611, Β6118 
πο σουπηΐαγ,"’ Β, 

1238. πρόσωπον Ἡσυχίας 
Ροΐογαϊ ργοὸ ᾿ΗἩσυχία ἀϊοὶ, χιοηΐδη 
μδθο 1 Ρδθύβοπδαπι πγιΐαῖα οϑβί. 
εὐάμ. (ἰἴϊα Βτ.. ΠΡΥῚ εὐήμερον), 
δΘ͵ΕΤΙΙΠπι.7). ἐσατιφι  ἑωτπ, Ἰαθέμπι. ν΄. 
ϑρδηηθιη. δα (8]11π|. ἢ, ἴῃ (ΕΥ, 
186. Β. 

1234. βλ ακ. ἀντὶ τοῦ βραδέως. 
Πεισϑ. πρὸς τὸν Μῆανῆν. 8. εξ, 
ΡΙμΐ, 821. (κατεβλακευμένως.) ἐγ κο- 
νήσεις, ρῥγορογαῤίς5. ΡΊας. 255. ἴτ᾽, 
ἐγκονεῖτε. σπεύδεϑ᾽, ὡς ὃ καιρὸς 
οὐχὶ μέλλειν. ΕΒ. 

1235. πτερύγων Β. δὲ ἬοΡΥ., 4αὶ 
ΤΠ ΟῊ τ, Παθο γόοσαβρα]α οἔΐαπι Βδη. 
1278. ῬΟΥΠλιΓΑΥΪ οἴὰπὶ 1 50} 0]115, 
ἴὰαπι ΔΡ. ἸρΡϑιιπι ΑΥΙδτορἤδηθπι, Ὠ]πα, 
βευναΐο πτερῶν ἵπ εἴγσορμα δαϊαϊξ 
τὰν πόλιν, υιοα χΐπιι5. ν ΧΙ βι 116, 
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πάνυ γὰρ βραδὺς ἐστί τις, ὥσπερ ὄνος. 

582 

σὺ δ᾽ αὖϑις ἐξόρμα 
τύπτων γε τοῦτον ὡδί" 

5 ΠΕ. “Μανῆς γάρ ἐότι δειλός. 
1940 ΧΟ. σὺ δὲ τὰ πτερὰ πρῶτον διάϑες τάδε κόσμῳ, 

2 ΑΣ Δ ἃς - τ ΄ 

τά τε μουσίχ᾽ ὁμοῦ, τά τε μαντικὰ, καὶ τὰ ϑαλάττί" 
ἔπειτα δ᾽ ὅπως φρονίμως 

πρὸς ἄνδο᾽ ὁρῶν πτερώσεις. 
ΠΕ. οὔ τοι μὰ τὰς κερχνῇδας ἔτι σοῦ σχήσομαι, 1 {τ 

ο 4 -»"Ἥ 

οὕτως ὁρῶν δε δειλὸν ὄντα καὶ βραδύν. 
1945 Π4.γενοίμαν αἰετὸς ὑψιπέτας, 8.5.5, αηΐ. οἱ ἃ. 

μονοῦτ. 
ς Ἵ᾿ ’ δ ᾿ 5 “ ΜΞ ὡς ἂν ποταϑείην υπὲρ ἀτρυγέτου 1ατ}}. 
γλαυκᾶς ἔποιδμα λίμνας! Δ. 

ΠΕ. ἔοικεν οὐ ψευδαγγελὴς εἶν ἄγγελος" . ἢ: 
ἄδων γὰρ ὅδε τις ἀετοὺς προσέρχεται. 

1250 ΠΑ. αἰβοῖ, 

1936. ἐξ... ἐπιρεῖῖθ, ἱπιοίέα 86.-ὀ σχήσομαι; ἀνέξομαι. 81. Ψ]οΐ, 
σψππ]. τι οἰ Θχργοπιδῖ δ᾽αβ, Ὁ Β. 

1237. ὡδὶ, 5ίε. δεικτικῶς αἰχὶξ 
οὕλπὶ σθϑῖι νΘΥΡΘΥηα1. 

1938. ἴἰὰ Ρογβοη. Ααᾶ. δα Ηοῤθ- 
ΟΌΡ. Ρ. 103. οοαα. οοΥγαρέο ψϑΥβα: 
ραδύς τίς ἐστιν, ὥσπερ ὦ. 
1239, δειλὸς, βραδὺς (1944), 

ἡβπιανδ), ϑθβηῖς. --- Β. ἷ5 νευθὶβ 
ΚΟΚΉΤΑ γούθῦογα Νίαῃηεθβ. πιρίθῃβ 
οἴξοσε οδ]αϊποβ οατῃ 8115. 

1940. 56αα. διάϑε ς τάδε κό- 
σμῳ. ἀντὶ τοῦ διάκρινον τὰ πτε- 
ρὰἃ κατὰ τάξιν (κόσμῳ, ποσμίως, 
ογαϊπιο: ν. ὈΘΚοΥ, δὰ ΠΠΤΗ Ρ. 3299. 

Β.} ἑχάστῳ ἀνδρὶ προσοικειώσας. 
μουσικὰ δὲ λέγεε πύκνον καὶ αη- 
δόνα; ὅτι μάλιστα εὔφωνά ἐστι" 
μαντικὰ δὲ κοράχων καὶ ἀετῶν 
χαὶ τῶν λοιπῶν ὅσοις οἰωνίζεται" 
ϑαλάττια͵ δὲ λάρων καὶ αἰϑυιῶν 
καὶ τῶν ὁμοίων. 8. --- ὅπως, ὅρα 
ὅπως. ν. Μδιιῃ. ὅτ. δυ. ϑ. 520, 4. 

1949. πρὸς ἄνδρ᾽ ὁρῶν, οκ-- 
Ἴωδφμε υἱγὶ πιαίμγα δὲ ἱπάοίθ ὃρε- 
οέαεα, 1ϊα αὐ ου)ιβαιθ ἱπρθ η10 Θ0ῃ- 
σϑϊς, Β, 

1943. τύπτων [τὸν δοῦλον] τὸν 
ΜΙανὴῆν ταῦτα λέγει ὁ Πεισῦ. 8. 

σπάπιδ αὶ ἐδ αδϑείσπεῦο. ῬΥΟΡΊΘΥ ἰδτ- 
αἰξαΐθν πὶ αἰουθη 15 8}15 ΠΠ1Ὸ ΘΠ 
Οαϑίραγθ νὰϊξ, δὰδ ὑΕΥΒ8 οαϑεῖ δῖ. 
ἔππὶ νεΥῸ δανθηΐϊπηξ ἀθίποθρϑβ πονΐ 
Θο]οηΐ, 4808 δα ξαξιτος 6556. Π11- 
οἷὰς ργαβαϊχοχαῖ. Β. μὰ τὰς κερ- 
χν. τυἱάϊοιϊθ δἴψιιθ δοσομπηπιοαδίθ 
δα ἀὐβιπιθπῖιπι Βῃ]ιις5 οομμοβαϊδθ 
ΒΣΒΣ μὰ τοὺς ϑεούς. 

461 5: τὸν τοῖς Καλλιστράτου 
τὰ ἐξ Οἰνομάου τοῦ Σοφοκλέους. 
πρόσεισι πατραλοίας ἀκηκοὼς τὰ 
ἐν ὄρνισιν νόμιμα, ὅτι ἐξὸν τὸν 
πατέρα τύπτειν. 5. 

1946. ἀτρυγέτου:- 5ἐογίϊι5., ἢ 
νἱἀείαγ, ν. Ηδση. δα 1Π8ᾶ, 1, 916. 
Ἑ 8. 

1947. Ξογῖρεὶ ἔποιδμα 8 ἐποι- 
δεῖν. ῬΘΥΡ 81 ΠρΥὶ ἐπ᾽ οἷδμα, 
4πθῖη Ρ᾽θοπδβηπιπι ΒΥ. παπᾶ οοη- 
οοΟ΄ιθηβ ποὺ ἀραϊῃ: 

ὡς ἂν ποταϑ. ἀτρυγέτου 
γλαυκ. ὑπὲρ οἷδμα λ. 

λίωνας- πιαγὶ55γ) αἰ [Πᾶς 18, 21., 
Εατρ. Ηἰρρ. 706. δ ρμᾶββίῃμι 8Ρ- 
οὔξαβ. 
1348. εἶν᾽. εἰϊδπι αὐ, πὲ Βδῃ. 

648.. Ραο. 102. 
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οὐκ ἔστιν οὐδὲν τοῦ πέτεσθαι γλυκύτερον 
[ἐρῶ δ᾽ ἔγωγε τῶν ἐν ὄρνισιν νόμων! 
ὀρνιϑομανῶ γὰρ, καὶ πέτομαι, καὶ βούλομαι 
οἰκεῖν μεθ ὑμῶν, κἀπιϑυμῶ τῶν νόμων. 

1955 ΠΕ. ποίων νόμων; πολλοὶ γὰρ ὀρνίϑων νόμοι. 
ΠΑ. πάντων" μάλιστα δ᾽ ὅτι καλὸν νομίξεται 

τὸν πατέρα τοῖς ὄρνισιν ἄγχειν καὶ δάχνειν. 
ΠΕ. καὶ νὴ 4ί᾽ ἀνδρεῖόν γε πάνυ νομίζομεν, 

ὃς ἂν πεπλήγῃ τὸν πατέρα νεοττὸς ὦν. 
1960 Π4. διὰ ταῦτα μέντοι δεῦρ᾽ ἀνοικισϑεὶς ἐγὼ 

ἄγχειν ἐπιϑυμῶ τὸν πατέρα καὶ πάντ᾽ ἔχειν. 
ΠΕ. ἀλλ᾽ ἔστιν ἡμῖν τοῖσιν ὄρνισιν νόμος 

παλαιὸς ἐν τοῖς τῶν πελαργῶν κύρβεσιν" 

1952. νούβιιβ ταυτολόγος. δα Ξογῖ- 
Ἀ5ϊξ, αἱ ἔδ] ΠΟΥ, δἰϊαιῖβ τῶν ἐν ὄρνισιν 
νους τῶν νόμων 1954, 14 ἴῃ οΥ- 
αἰπεῖη 411 γεσεροσπηξ, Θαμη 16 
5616] Ἰερευθίυῦ τῶν ἐν ὄρνισιν 
νόμων, δαρσθβϑὶξς γουβι Ποῖον, 411 
Θαἀατεῖ5 1115 ἐρῶ δ΄ ἔγωγε, «ποά 
δου Πα ὰτ οὐγαΐῖ, ΠΟΥ] ΞΘΠΔΥΠΙΠΙ 
Ῥγοσπάογεῖ. {π6η νθυβι ΠοϑιοΟΥ 6 ΠῚ 
Δυιϊϊςεθ ἀοοϊαπ) ΟΥ̓Δ πη δ οι ΑΥἹ-- 
ΒΙΟΡΗΒΠΘΠ,, νυἱχ δαάμποοῦ υὖ οΥ6- 
ἄδην. κἷς ἔαπιθὴ 8.: οὐκ ἔστιν 
οὐδὲν τοῦ πέτεσϑαι. μετὰ 
τοῦτον ἑνὸς στίχου φέρουσί τινὲς 
διάλειμμα (ἰὰσαμδπι), καὶ ζριστο- 
φάνης (᾿“φιστοφάνους) πλήρωμα 
οὕτως" ἔρω δ᾽ ἔγωγε εἴς. πορῖ5 
ᾳαϊάδπι μἿ}} 1Ὸ ἀθθβϑα νἱ]ἀθέμγ, 
5εα ξογξθβ τη8}115 5010 βραΐϊπι 1η- 
ἼδΥ 1251. εἱ 1952. ἔυϊββθ 1 4α θιι5-- 
ἄδην Ἔχ θ πη ρ]αΥῚθ 15 : απο α εἴ 41101 ἔὰ- 
Οἴμπι 6556 ὨΟΥΪΠ5. 66 ἴῃ ΥὙ6 58:1:- 
ΞΡΙΟΪΟΏΘΠΙ 511065586 Θχὶβ Δ υ ευ]ηῦ 
Ἰδοιηδθ. 

1259. πέτομαι, ομρίο νοΐατγδ. 
οἵ. 725., Ἑαχὶρ. ΡΗ. 81. εὙ 101 ϑομᾶ- 
ἕετ. οἷο. 

1255. 85.: πολλοὶ γὰρ ὁ ρν. 
γύπες καὶ “κόρακες περὶ νεκροὺς νέ-- 
μονται; οἱ δὲ λάροι τὴν ϑάλατταν. 
ποίας οὖν νομῆς ἐπιϑυμεῖς. 8. 
{πιεπὶ ἀρραγοῖ 1 5ι115 ΠΌΥῚ5 [ερίδθα 
νομῶν. νομοί. 

1956, 7. νομίξεσϑαι ἀϊουη- 
ἴαγ, 4086 γΕ6] 1656 γ68] ὑβιῖὶ αἀἰμειχ- 

Ὧ0 τϑοθρίβ 5:πξ. ν. ΡΙπε. 620., ΝᾺ}, 
959. ἄγχειν (1άδηι φαοα πνίγειν: 
ν. Τποηι. Μαρ. Ρ. 9.) οδῦ ἤαμοθς 
ΘΟΤΙ ΤΊΤ ΤΟ. βίο Βδη, 438. οἱ 411- 
ὈΙ. Ε Β. οτάο: ὅτι καλὸν νομ. τοῖς 
ὔρνισι τὸν πατέρα ἄγχειν κι τ. Ὦγ- 
Ῥεσβθαΐοῃ. 

1258. οἵ. βιρτα 723. βεαᾳ. 86. 
1260. ἀνοικίξεσϑαι εε ἴπ 

ΔΙτατα (ΡΥΟΡΥΙΘ ΞΡ υίοσθηι, δαὲ 8 
ΤΠΘΥῚ ΤΘΠΊΟΙΟΥΘΠ1) ἸΟΟΙΙΠῚ ΠΠἸΡΎΔΥΘ, 
τῷ Ρ8ο. 207. ν. γαϊοκ, εὰ Ηοσοᾶ, 
989. :Β: 
1561. πάντα ἔχειν (υὲ 1440.), 

οτησιία (ὈοΩα Ρϑῖθυμδ) »Ροϑϑίάθγε.- 
5810 ὙΠΒΕοοΥ. 27, 85. πάντ᾽ ἄλσεα 
χαὶ νομὸν ἕξεις. 4110 56η51:11114 ξοχ- 
τι] 4 1367. Ιερίταγ, Β. 

1268. κύρβεις “χαλκαῖ () σανί- 
δὲς, ἔνϑα τοὺς νόμους γράφουσι" 
κατὰ δὲ ἐνίους ἄξονες τρίγωνοι, ἐν 
οἷς ἦσαν οἱ τῶν πόλεων νόμοι γε- 
γραμμένοι καὶ αἱ δημόσιαι ἱερο- 
ποιΐαι, παϑάπερ καὶ ᾿Δριστοτέλης 
ἐν τῇ τῶν ᾿ϑηναίων πολιτείᾳ φησὶ 
καὶ ᾿ἀπολλόδωρος. (αἱ νεὶ] οἱ [ν- 
Πεορο]ά. δὰ Ρ]αϊ, Ναπι. 95. .389.] 
κύρβεις ΡΤΟΡΥΙΘ αἸοΟα Υ ν ἐβιαςι 
Ψ6] τἀθι]86 ἐγ αιιθίσαθ 861 ἐγ181- 
ΒΌΪΑΥΟ5, Φαῖθιι5 Ἰερθθ 46 βϑουΐβ 
αὐδηΐ Ἰηβουϊρίθθ, {πππὶ ἄξονες 65- 
βθηΐ ἰδρι]δθ αφυδάγαϊαθ, {86 σοπ- 
ἘπΘΡδηΐ Ἰασ 65 οἰν1]|65; βθα ἀθίπάθ 
Ηἷς νοοαΡιι 5 ΡΥΟΠλΐβοι8 ΔΡΒ6] δῖ 88 
βιιηΐ ἔαθιϊαθ ἰΐσηθαθ, αυίθιι5. δαὶ1- 
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ἐπὴν ὁ πατὴρ ὁ πελαργὸς ἐχπετησίμους ἡ 
1965 πάντας ποιήσῃ τοὺς πελαργιδεῖς τρέφων, 

δεῖ τοὺς νεοττοὺς τὸν πατέρα πάλιν τρέφειν. 
Πἅ 

εἴπερ 

ΠΕ. 

1270 

ἀπέλαυσα γὰρ ἂν νὴ τὸν 21. ἐλϑὼν ἐνθαδὶ, 
γέ μοι καὶ τὸν πατέρα βοσκχητέον. 

2.Γ 3 2 ν᾿ 7 . Ξ 5 , 
οὐδέν γ΄. ἐπειδήπερ γὰρ ἦλθες, ὦ μέλε, 

εὔνους, πτερώσω σ᾽, ὥσπερ ὄρνιν ὀρφανόν. 
σοὶ δ᾽. ὦ νεανίσκ᾽, οὐ κακῶς ὑποθήσομαι, 
ἀλλ᾽ οἷά περ αὐτὸς ἔμαϑον, ὅτε παῖς ἧ. σὺ γὰρ 
τὸν μὲν πατέρα μὴ τύπτε, ταύτην δέ γε λαβὼν 

ααϊδιι5 Ιοσθ5 1 βου ΟΡ δηίατ. ν. Ῥ]αξ, 
8010. 95., Απιπηοη. ν. ἄξονες 10 1- 
46 δ]οκ. εἴς. (οἵ. Βαύπθβ. δὰ Ἐπ- 
Τρ. ΗΙΡΡ. 1268. οἱ ϑομηθίἀθυὶ Ἰθχ. 
δΥ. ν. κύρβεις.) --- φησὶ δὲ ζ4ρι- 
στοτέλης (Η. ὸ 9, 18. οἴ. (δηιβ 
δα Αγἱβῖ, 1. 2. .989.. Αθ]δη. Ν. 
Ἂ-: 9). 99:10; ἰς.: ΡΙω. Η. Ν. 10, 
33., ϑιυῖά, ν. ᾿ἀντιπελαργεῖν. Β.) 
ἀληϑῆ εἶναι τὸν περὶ τῶν πελαρ- 
γῶν λόγον. ὁμοίως δὲ αὐτοῖς ποι- 
εῖν καὶ τοὺς ἀερόποδας. (ἀέροπαρ, 
486 ἀνθ5 νιρο μέροπες ΠΟΤ ἢ 8 - 
ἴαχε ν. ΑὙἱβιοῦ, Η. ἵν (1 1.) διὸ ἐν 
τοῖς σχήπτροις ἀνωτέρω μὲν πε-- 
λαργὸν τυποῦσι, κατωτέρω δὲ πο- 
τάμιον ἵππον, δηλοῦντες, ὡς ὑπο- 
τέταται ἡ βίᾳ τῇ δικαιοπραγίᾳι. 
οἱ γὰρ πελαργοὶ δικαιοπραγεῖς ὄν- 
τες ἐπὶ πτερῶν βαδίζουσι τοὺς πα- 
τέρας γεγηρακότας βαστάζοντες, οἱ 
δὲ ἱἹπποπύταμοι ξῶον. ἀδικώτατον. 
περὶ μὲν οὖν τοῦ τοὺς πελαργοῦὺς 
ἀντιτρέφειν τὸν πατέρα ᾿Ἄριστοτ. 
ἱστορεῖ (.. 1.), προσϑεὶς αὐτοῖς καὶ 
τοὺς ἀέροπας (μέρυπας), λέγων οὔ- 
τως" περὶ μὲν οὖν τῶν πελαρ- 

γῶν, ὅτι ἀντιτρέφονται, 
ϑρυλλεῖται παρὰ πολλοῖς" 
φασὶ δὲ καὶ τοὺς ἀέροπας 
(μέροπας) τοῦτο ποιεῖν. 8. 

1264. ἐκπετήσιμος δεῖ, φιὲ 
Θυοίαγο ροΐοδὲ (Τρ 56): απᾶθ ἴγο- 
Ρίοθ ῬΆ6}186 παθῖϊθ5. αϊοιιπίιν ἐκ- 
πετήσιμοι ῬΟ]]. Οποπι. 9, 18. πε- 
λαργιδεῖς ρεέἰὲ οἰσοτιίαταπι, ἡυιαυ 
ΤΟΥ πὶ νου. δὲ νηὶ αἰτ σι ΑΘ Π18}. 
Ν, Α. 7, 47... 1Ππδίγανὶε δ 8] οῖ. δα 
ΤῆθοοΥ. Δάοι. ρΡ. 401. 5648. οἱ δὰ 
Πογοά. Ρ. 252. --- Β, 

1266. πάλιν, νἱοϊδδίπι. 
1267. ἀμέτρως Βᾶν. οὐ ὕτσριη.: 

ἀπ. γὰρ ἂν νὴ ΤΙΝ . [ἢ οοἰθεῖβ 11- 
ὈΥ5. ΠῸΠ Ἰορίταν ἄν. ἐθῆιεσθ ΒΥ.: 
ἀπελαυσάμην γὰρ νὴ “11΄. Β.: γὰρ, 
δοιίἰἴσθὲ, ἸΧΟΙΪαΘ ᾿πβουνῦ, τπὖ 446., 
1910: ῬΡΙὰΕ 975. ἐπ ϑ ΣΝ με - 
ΚΣ τς Ρότοίροσθ, ἴετα 9} απ οὔατα 
δ δῖ σαβιιπὶ γΟΟΑ 11 6] 115 γο, ἀπάθ 
4115. σοπιπιοάδα οϑρ!ΐ, ἢ. 1. ΔθΌβο]α- 
ἴθ Ῥοῃϊίιγ, ἰπ ΟἸΪπὶ “Μαϊραῖα ἰθοΐ, 
ἱπιθ Προ πάσπι ογαὶ ἂν, «ποᾶ ἴῃ 
ΘΟΥΙΘῚ15 1  ΘΥ ΠῚ οπαϊεταν : ν. Ὑ11- 
1ο15. δὰ Τοπρ. Ρ. 178. Β. 

1269. οὐ ὃ ἐν γ᾽. ἴπ:6}1. βοσκη- 
τέον: ἱπιὸ γιογι οροτέθδὶς αἰεγα 16 
Ραΐγοπι. Υ. 8680]. δα 5641. νϑύϑβιι πη. 
οὐδὲν ΡΥῸ οὐ, νοὶ τς ΝΡ, 588. 
οἵα, εὔνους, 561]. ἡμῖν. ἙἘ.8. 

1270. ὀρφανόν. ὡς μὴ ἔχοντα 
πατέρα. («αὶ Οαγδπι τὰ] 5 50 ]Ρ 181.) 
ϑάῤῥει οὖν: οὐ γὰρ ϑρέψεις τὸν 
πατέρα. --- 8. 

1971. ὑποϑ.., διδάξω, ῬΒοῖ., 
Ζοη. 2. Ρ. 1788. δὲ Ηβϑβυοῖ,,, ἔου-- 
ἴαϑεθ 1111 ἤππο ἰοοπι ΤΠ οΥρυ ϑεϊ. 
118 Ἐσο]. 1146., γε. 522., Οἀγϑ5. 
1, 279. ; Ὑποῖμ. Μδρ. Ρ. 876. σιοχὶ 
πιαΐθ Ῥγαφοϊρίαπι. -- Ε 8. 

1272. ἡ. ἀντὶ τοῦ ἣν, ᾿Ἁττικῶς. 
(οἴ. ΡΙαι. 77. εἴς.) --- ὅ.. σύδηι 56 
δΔαο]οβοθηΐθπι αἰα]οῖθβθ δἱὺ αἴβοῖ- 
ῬΠΠ8 1, Θ5Ρ τ ]] 1815. 

1979. ταύτην εἴα. τϑοῖο Ἀϊάγ- 
Ὠλῖι5 1ῃ ΘΟ ΠΟ] 5: ἐντὶ “τῆς πτέρυ- 
γος ἀσπίδα δίδωσιν αὐτῷ, αντὶ δὲ 
τοῦ πλήκτρου ξίφος. ηλϑὲε γὰρ ὡς 
ἀλεκτρυὼν πτερωϑῆναι, ἐπεὶ ἐκεῖ- 
ψοι τοὺς πατέρας τύπτουσι. 
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τὴν πτέρυγα, καὶ τουτὶ τὸ πλῆκτρον ϑητέρᾳ, 

1907γδ νομίσας ἀλεκτρυόνος ἔχειν γε τὸν λόφον 
φρούρει, στρατεύου, μισθϑοφορῶν σαυτὸν τρέφε" 
τὸν πατέρ᾽ ἔα ξῇν, ἀλλ, ἐπειδὴ μάχιμος εἶ, 
ἐς τἀπὶ Θρῴκης ἀποπέτου, κἀκεῖ μάχου. 

ΠΑ. νὴ τὸν Διόνυσον εὖ γέ μοι δοκεῖς λέγειν, 
1980 καὶ πείσομαί σοι. 

ΠΕ. νοῦν ἄρ᾽ ἕξεις νὴ Δία. 

ΚΙ. ἀναπέτομαι δὴ πρὸς Ὄλυμπον πτερύγεσσι 
κούφαις" οἢ.. 1. ο. μονοστ. 

πέτομαι δ᾽ ὁδὸν ἄλλοτ᾽ ἐπὶ ἄλλαν μελέων, ... 
ΠΕ. τουτὶ τὸ πρᾶγμα φορτίου δεῖται πτερῶν. γ ἴΠ" 
ΚΙ. ἀφόβῳ φρενὶ 88.» ἃ, Ῥᾶγν. οὗ α. ἃ. Ὀτ. 106. 

1.985 σώματί τε νέαν ἐφέπων. 5]. ΡΟ]. 
ΠΕ. ἀσπαξόμεσϑα φιλύρινον Κινησίαν. ἘΣ 

1974. πλῆκτρον, οδ]οαῦ, πὲ 
725. ϑητέραᾳ εβῖ τῇ ἑτέρᾳ χειρὶ, 
τὶ ϑάτερον αἸοΙΓΥ Ρρτὸ τὸ ἕτερον, 
ϑοιμάτιον Ῥγτο τὸ ἱμάτιον. ν. 410. 
δα Εὐτὶρ. Ηἱρρ. 849. Β. οἵ. Μαια. 
ΘΥ. δυ. ὃ. 95. 

1276. φρουρεῖν 65 ὅσ ῥγαθ-- 
δἰάϊίο 6556. Β. μισϑ. σ. τρέφε. 
16 Βοηὶβ ρδίθυηἹβ 10}}168, 

1977. ἀλλὰ «υαεὶ ροβὲ ποραϊϊο- 
Ὡδπι τὸν πατέρα μὴ ἄγχει. οἴ. 1290. 
μάχιμος ἀϊοίιπι εἰρωνικῶς. 

1978. τἀπὶ Θρ., υἱ γεΞρ. 291. 
εἴο. Β.: οἵ. ΒοΞ. Ε]Πρ5. Ρ. 564. 5Ξε4{. 
ὌΣΡΟ5 ΤΠτγδοῖαα 11ἃ ἀϊοαπίιγ ΠΟ. 
9, 9. ΑἸπδμη. ἔππὶ βᾶθρο θχρϑαι-- 
ΟΠ65 ἴῃ ΤΥ δοίδυη 5βοθροσπηξ οοη- 
χα Ροεγάϊοοδηι, ΜΙ αοθ ἀοῃ18 6 ΓΘ Ρ6ΠΊ, 
εἱ Γασοοαά. ν. ΤΠπμιο. 4, 75. 5644. 

1280. νοῦν ἕξεις, δαρίο55 αἱ 
Νι}». 833.. ΙβοοΥ. Ῥαϑηδίῃ. ρ, 18. 
εα, Βαῖι, ---- 1841πὶ Πὰν θη15 116 ἀἴβοθ- 
αἴξ, ργοάϊξαια Οἰμεβίαβ, αἰ γσαηι- 
Ὀιοὰ5 5θὰὶ ογο]ΐοιι5 ροδία. Β.’ 

1281. ταῦτα παρὰ τὰ ᾿ἀνακρέον- 
τος᾽ ὧν απ. (ὃ ἡ) πρὸς Ὀλ. πτερ. 
κούφαις “ιὰ τὸν ἔρωτ᾽" οὐ 
γὰρ ἐμοὶ (Ῥογξοη. δρ. Θαϊεςξοτά. 
δηηοί!. δά Ἡδρμβαβί, Ρ, 593., νοῦς 
ΘΠ} ΒΌΡΡΙΘΩ5, παῖς ἐ-)ϑέλει 
συνηβᾷν. Βερβαρβίίοῃ ]. 1.: ἤάνα- 
Ἀρέων δὲ ἐπετήδευσε τὴν πρώτην 

ΛΕΙΒΤΟΡΗΛΝΕΒ [], 

συξυγίαν (ἰοἰγαιηο ΥἹ ὉΠ ου τη 1 οἱ) 
δι᾿ ὅλου ἄσματος ἐκ τριβράχεος καὶ 
ἐάμβου ποιῆσαι, ὡς εἶναι χοινὴν 
λύσιν τῆς τε χοριαμβικῆς καὶ τῆς 
ἐαμβικῆς, ἀναπέτομαι δὴ πρ. 
Ὄλλλσε  ἘΒΩ Ὥς 

1989. ἄλλοτ᾽ ἐπ᾽ ἄλλαν (ἅς 
4ο ἸΙοψαθηαϊ ροηθύθ νυ. Ζθϑαμ, δᾶ 
γί Ίρεου, [αϊοῖ. Ρ. 76. εα, Ηθσυπι.) 
ὁδὸν μελ., μὠίογ τις ἦσο σιάπο 
αἰϊο οαγπεΐτεάπε σότιεσο (αἱ ὁδὸς λό- 
γων εἷος. ν. Κ. δά Εᾳα. 1019.). Β. 
βϑοιπαϊπι 8. ΔΡΥαρέι5 Πο νΘΥ9115, 
1η ουρ  ]δηΐθ Ριβιπείδοσο, δηϊτῸΥ 
γεΥρι5 ἀφόύβῳ φρενί. 

1988. διὰ τὸ συνεχῶς αὐτὸν λέ- 
γειν πέτομαι καὶ πτερύγεσσι. 

1285. σώματί τε, φὲ δογρογε, 
πὶ 4αἱ 1 δὔγθπι ἀϑοθηαῖν ΡΟΥΘ α]Ὸ 
ΘΟΥν οῖβ δαὶ νἱΐαθ. οἵ, 1907. νέαν 
ὁδὸν μελέων. ἐφ πων, ρότδοφμθηιϑ, 
ἰγαοίδηβ. --- ὨΠΠΊΘΥΪ Πι}ιι5 νΘΥβιι5 
δΎδοῖϊθ5 βοῦς ἀδθι θβαιιθ τ 1056 
ΟἸμεβίαβ. νἱὰθ 5644. δἷ δπηοῖ. δὰ 
Βδῃ. 158., 1364. 

1986. φιελ. Καλλίστρατος γλω- 
οὖν: ἡ γὰρ φιλύρα γλωρὸν, χλω- 
ρὸς δὲ καὶ οὗτος. ἙΕὐφρόνιος κοῦ-- 
φον, ὡς ἂν διϑυραμβοποιὸν εὐ-- 
τελῆ καὶ κοῦφα ποιοῦντα" τοιοῦ-- 
τον γὰρ τὸ ξύλον, κοῦφον καὶ 

ΒΡ" 
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τί δεῦρο πόδα σὺ κυλλὸν ἀνὰ χύκλον χυλλεῖς; 
ΚΙ. ὄονις γενέσθαι βούλομαι, 

λιγύφϑογγος ἀηδών. 
1900 ΠΕ.παῦσαι μελῳδῶν, ἀλλ᾽ ὅ τι λέγεις εἰπέ μοι. 

Ἢ ἄ. 

ῬΠον. 

1 τ: 

ΚΙ. ὑπὸ σοῦ πτερωϑεὶς βούλομαι μετάρσιος 
ἀναπτόμενος ἐκ τῶν νεφελῶν καινὰς λαβεῖν 

ἀεροδονήτους καὶ νιφοβόλους ἀναβολᾶς. 
ΠΕ. ἐκ τῶν νεφελῶν γὰρ ἄν τις ἀναβολὰς λάβοι; 

1995 ΚΙ. κρέμαται μὲν οὖν ἐντεῦϑεν ἡμῶν ἡ τέχνη. 
τῶν διϑυράμβων γὰρ τὰ λαμπρὰ γίγνεται 
ἀέρια, καὶ σκότιά 7, καὶ κυαναυγέα, 
καὶ πτεροδόνητα᾽ σὺ δὲ χλύων εἴδει τάχα. 

ΠΕ. οὐ δῆτ᾽ ἔγωγε. 

ΚΙ. 

1900 

ἐλαφρόν. διαβάλλει δὲ αὐτὸν καὶ 
χωλὸν διὰ τοῦ πόδα σὺ κυλλόν. 
8. ΔΙ1τοΥ τὸ φιλύφρινον ἜΧρ ϊοαῦ 
Αἴπθα. 2. Ρ. 551.: ἄλλοι δὲ αὐτὸν, 
ὡς καὶ ᾿Δριστοφ. » πολλάκις εἰρή- 
πασι φιλύρινον Κινησίαν 
διὰ τὸ φιλύρας τοῦ ξύλου λαμβά- 
νοντὰ σανίδα (σανίδας) συμπερι- 
ξώννυσϑαι, ἵνα μὴ κάμπτηται διά 
τὲ τὸ μῆκος καὶ τὴν ἰσχνότητα. 
Ρσγοίαε παπο Ἰοοιπὶ Κ,,, πλουῖῖο- 
46 ΔΘΘΘΩ ΤΥ ΑἸἤθηδθο. τὸ κυλ- 
λὸν 411} φιοαπο ΟΥαπηπλ αι] οἱ Ἰη οΥ- 
Ργεϊδηϊαῦ χωλὸν, νϑαὲ Ῥο]]αχ 4, 
188. εἴ Ζομᾶῦσ, 2. Ρ' 1263. κυλλυ- 
ποδίων., τιοπϑηΐθ Β., Ὑα]οβηὶ ορὶ- 
ἱμθίοη δβί 8ρ. οχι, 1. 8. .9. 7.1: 
ΡῚ ν. Ηδγῃ. Ῥυορυῖθ ἰδπιθη Ρ6β 
αἸΟΙΓΟΥ χωλὸς, Πιδηϊ5 χυλλή. κυ- 
κλεῖν πόδα εἰΐαπι Ἐπτρίάθηι 
αἰχῖθθθ δηηοίανὶ ΒΥ, Ογδβὶ. 613. δὲ 
ϑοροοίθα ἀ78ο0. 19. κυκλεῖν βά- 
σιν. 

1990. ἀλλ᾽. «οἔ, 1977. .,1έγεις, 
ἐπιξοϊρίδ., ἘΡῚ νἱβ, ν. ἴδιοκ. δὰ 
Ἠοτοα, 938., δα Ἑπτηὶρ. ΗἸ δ66. ἐε τ , ΒΜ ΡΡ. 

1299. νε φ.» τιν ξοπιϑρεσϑα, ΄αΐα 
ὨΪΧ ΡῬΘΥ δόγθῃι ἔθσγειτ, τὶ ἰδία 
ἀναβολαὶ, ἢ. 6. προοίμια (89}0].), 
ΡῬτδθιάϊα δῖνα οχοχαϊα φαστηϊπιιτὶ 

νὴ τὸν ρακλέα σύ γε" 
ἅπαντα γὰρ δίειμί ὅοι τὸν ἀέρα, 
εἴδωλα πετεινῶν αἰϑεροδρόμων ἀ5.. ΔΣΗΟΓ 1, 

(Το. Μαρ. Ρ. 65. εἴς), 4186 
εἴίαπι εἰσβολαὶ ἀἰορμαξαν: ν. Μϑ81Ε|. 
δα ἘᾺΧΡ. ΘΌΡΡΙ. 98. Ε Β. σομδβθη- 
ἴαηθαιη ἔαϊδ, ἴπ να πμα]5. δχρο- 
Ἰ]Θ πα ἴβαιιθ Ἰ5Ὴ5 ῬΥΘΘ] 115. σδΥμπιῖ- 
ΠΠῚ 5.ΟΥΙΠΙ, «ΠΟΥ πὶ 10 1551 π|8 
ἐββθηΐῖ δύριπιθηΐα, δἰαθοσασα Ροῦ- 
85 αἰ ΠΥ ΡΙσο5, 4πὸ ἰαθαϊιηι 
ΤΑ ΠΙ ΘΥ̓Θ ΤΙΣ δα ἀἸτουιιπη. 5.: - πὰΐ- 
ξει δὲ πρὸς τὰ ποιήματα τῶν διϑυ- 
ραμβοποιῶν (ἔϑος γὰρ αὐτοῖς τοι- 
αὔτα ἐπίϑετα λέγειν), ἅμα δὲ καὶ 
πρὸς τὸ κοῦφον αὐτῶν. 4186 οὰπὶ 
ψιφόβολα αἰοιὶ Οομλῖοις, βίπιαὶ ἐγα- 
ἀπιοῖξ, Ἰδη αι πα ἔγιβάα. 
1905. οἷον ὕλη κατὰ τῶν ποιη- 

μάτων ἡμῶν ἡ τῶν νεφελῶν σύ- 
στασις. 8. ἸΓΟΙΏΪΔ. 

1998. πτερ. ἀντὶ τοῦ ταχέα. 
ταῦτα δὲ συμβαίνει. τῷ ἀέρι" ὅϑεν 
ἐδ; τὰς λέξεις αὐτοῦ ϑηρᾶσϑαι. 

1999. οὐ ὃ ἢ τ᾽ ἔγ. 5611. ἀἱ- 
ἄΐατα. Β. ᾿ 

1801. αβυπάθίουῃ ἐπεξηγητικόν: 
Ὡ8 ΠῚ δὄσθπι οπὶ αἰοΙξ, Τπ ΓΕ } ΠΡ 6 
νἱάθίασ εἴδωλα ἰβία ἈΥΤΆΤΗ. {ι86 
ΔΟΥΘΙῚ Ρθγνοϊδηξ. 8.: πάντα γάρ᾽ 
σοι τὰ περὶ τοῦ ἀέρος διεξέρχομαι. 
πλείστη γὰρ αὐτῶν ὴ λέξις τοιαύτη; 
ὁ δὲ νοῦς ἐλάχιστος. ὡς ἡ παροι- 



οἰωνῶν ταναοδείρων. 
ΠΕ. ὠσπ. 

ΚΙ. 

1806 ΠΕ.νὴ τὸν Δί᾽ 

ΟΡΝΊΙΘΕ Σ. 987 

ἃ. ῬάΓ. Ἰορ. 

τὸν ἁλάδρομον ἁλάμενος λα. 
ἅμ᾽ ἀνέμων πνοιαῖσι βαίην ... Ἐ ἃ: 

ἔγωγέ ὅσου καταπαύσω τὰς πνοάς. 

τ ἢ: ΚΙ. τοτὲ μὲν νοτίαν στείχων πρὸς ὁδὸν, 
τοτὲ δ᾽ αὖ βορέᾳ σῶμα πελάξων, 
ἀλίμενον αἰϑέρος αὔλακα τέμνων. 
χαρίεντώ γ᾽, ὦ πρεσβῦτ᾽, ἐσοφίσω καὶ σοφά. 

1510 ΠΕ. οὐ γὰρ συ χαίρεις πτεροδόνητος γενόμενος; 
ΚΙ. ταυτὶ πεποίηκας τὸν κυκλιοδιδάσκαλον, 

ὃς ταῖσι φυλαῖς περιμάχητος εἴμ᾽ ἀεί; 

ΠΕ. βούλει διδάσκειν καὶ παρ᾽ ἡμῖν οὖν μένων 

μία, καὶ διϑυραμβοποιῶν 
νοῦν ἔχεις ἐλάττονα. 

1303. ὦ ὅπ. “παραπελεύεται αὐτῷ 
παύσασϑαι τοῦ ᾷδειν, ὡς οἱ ἐρέσ- 
σοντες. κέλευσμα᾽ γὰρ τών ἐρεσσόν- 
των τὸ ὠὸπ, καταπαῦον τὴν κα- 
πηλασίαν. («. ἤδαμπ. 180.) τὸν 
ἀλαδρ. Ν τὸν εἰς ἅλα δρόμον. λεί- 
πει γὰρ ἡ͵ εἰς. (ἸΘρ!: Ἰβίτασ 8. τὸν 
ἅλα γ6 1 ἅλαδε δρόμον.) ἔνια δὲ 
τῇ συνθέσει ἀδιανόητα" ταῦτα δὲ 
οὐδὲ τοῖς λέξεσι συνετά. γχλενυάξει 
δὲ τοὺς διϑυραμβοποιούς. ὃ. 

1905. τοῦτο ἅμα λέγων ὁ Πεισϑ.. 
παίει αὐτόν. 8. ᾿ϊ5 αἸοί5 56 Π6Χ 
ΑΥΥΙρΡΙς ΠΟΠΆΪΠ6ΠῚ. ΘΕΙΠΊΠπ6 νοΥθ6- 
ΥΔη5 π᾿ ΟΠΠΘπι Ρδτΐθπὶ οἰ ΧΟ Π- 
νου, νεϊαῦ γοΐϑηι, τὸ νου νἱ- 
ἀδαίμιυ ΡΟΥ δόγθπι, σιοα ΠΟΥ οὐ- 
ῥὶς. πος 118 εβῖ;, χυοά αἰοῖς Οἱ- 
Ὠδβίαβ, τὸ χαρίεν καὶ σοφόν: εἶἴ- 
ρωνικῶς 1ὰ φαϊάοπι, 566 χοὸχ δα 61: 
ΞΕΥΟ τουτὶ πεποίηκας εἴο. οἵ, 1310. 
Ῥουσιάϊοα]θ δυΐθι π6 ἸηἴοΥ ναρὰ- 
Ἰαπάϊνπι φαϊάθηα σδηΐασθ, ρυϑθβού- 
ἀἰπὶ Ρἱαρὶβ σοηρυιπθηΐϊα, ἀεϑίηῖε Οἱ- 
χι65188, ἸΊΟΥΘ Ἰπδ]οσιιπὶ Ροδίδυιιηι, 
-- κατ. τὰς πνοὰς, 5ρίτίξωιδ 
208 δοπιροϑοαπι. Βε.: ΔΙΙΓΟΥ ἰβδίθ 
δοοὶρὶῦ νοσϑῖὰ πνοὰς, ἔθυθ τὸ ἴῃ 
110 Επτῖρ. ῬΏοθη, 420. σχάσον δὲ 
δεινὸν ὄμμα καὶ ϑυμοῦ πνοάς. 

1808. αὔλακα, 5μΐίοωπι, Ἦ. 6. 
ναι. αὐ ὙΠεβηι. 789, σομ)ιηχὶξ 
Ταθίθρμοχαβ ὙΑΥῚ σΘμθχβ διά δοΐβ- 

βἰπιαβ; 4π0 νυἱεῖο ΙΔΡούαθϑηξ ἀππγ- 
ΥΔΠΊΏΌΙΟΙ Ροδίδθ, Ε 8. 

1309. σοφίζεσθϑαι Θϑὲ ἰάδτα 
σιοα μηχανᾶσθαι, ἐφέτος γν. 
ΤΠοπι. Μαξ. Ῥ. 803. εἴς. Β, 

1310. γάρ. οἔ, 1267. πτερο ὃ,, 
οἰγοιμπινοίατι5, ἃνῖβ. οἵ, 1999, 3; 
δηηοῖ. δα 1905. πηϊπιλβ ΡΥΟΒΡ ΑΙ ΠΟΥ 
8.: πτεροῖς (ἠογὶδ, ἠαρεϊίις. τξ 
1870. Β.) πληχϑείς. 

1311. κυκλιοδιδάσκαλος 6εὲὶ 
Ῥοδία οὐ ]οα5, ἢ. 6. αἰ γυϑτηθ]- 
Οἷιδ5... 41 βίπαι! ΟΠΟΥΟΥπὶ οΥο]ϊοο- 
Χμ τποάϊιπι ἀοσσραῖ, ν, ΑἸἹΡοσέ. 
δα Ηδβυοῆ. Π. ν. εὖ ϑρβηῆβθη, δᾶ 
ΟΔ}11π|. Κι. ἴῃ Πΐδη. Ρ. 864, 6. Ετπ, 
Β. τὸν κυλλ. τὴ6 ποΐμπιῃ 86 6616- 
Ῥύθπι 1Ππ|πλ ΤΠ 8 15 ὙἼ1}}, 

1912. ΑΙΒΠΘΗΙΘμϑίασ ΕΥ]θιι5 (φυ- 
λαὶ), δὰϊξ οἷνί5 φιΐϊάδπι 6χ ἔσῖρα 
ΟΡαΪ]επίου, χορηγὸς αἸοῖι5. ξεϑβίῖβ 
ἀἸεθβ , ΤΠ ΡΥ]η}15 Ὠ]ΟΠΥ 5115, ΟΠΟΥΟ5 
515 5 ΠΡ115 ΟΥ̓ΒΑΡδηΐ οἵ δχῃῖρο- 
Ῥαπί, 411 νυ] δὐϑηΐ σΘῃΘΥβ, α1- 
ΤΠΥΓΔΤΊ ΠΟΙ, ἰγαρῖοὶ, ΟΟΠΊΪοΙ, ΟΠοΥΪ 
111 δηΐθ 1ηϑ.τ 6 η 1 ἰὐϑαθθδηξῦ 
παρ, χῸ (ροδία6), αὶ διδάσκαλος 
χοροῦ εἰ χορὸν διδάσκειν αἴοερα- 
ἴὰγ, να. Ρυδϑίευύ. 8]105 (δβδιθ. 
Απηΐηϊ. δὰ Αἴπϑη. Ρ. 418. Ξ6αιι. 719.. 
903. εα. Τιὰρά.., Ρογΐζ. δὰ Αϑ]δη. 
Υ, Η. 8. 40., ϑρϑῆποπι, δα (δ]}11π|. 
ἢ. ἴῃ ,.Π͵δη. 966. περιμάχη- 
τος αἰοϊταχ 15, 46 {πὸ τι} ἸηΓΟΥ 

ΡΖ 



888 ἌΡΙΣΤΟΙ ΝΥ ΦΦΣ 

Δεωτροφίδη χορὸν πετομένων ὀρνέων 

1515 
ΚΙ. 

Κεκροπίδα φυλήν: 
καταγελᾷς μου, δῆλος εἶ" 

ἀλλ᾽ οὖν ἔγωγ᾽ οὐ παύσομαι, τοῦτ᾽ ἴσθ᾽ ὅτι, 

πρὶν ἂν πτερωϑεὶς διαδράμω τὸν ἀέρα. 

ΣΥ. ὄρνιϑες τίνες οἵδ᾽, οὐδὲν ἔχοντες, πτεροποίχι- 

τανυσίπτερε ποικίλα χελιδοῖ: 

4390 ΠΕ.τουτὶ τὸ κακὸν οὐ φαῦλον ἐξεγρήγοθρεν " 

ΘΗ ΟΣ: τῆ: 

διὸ λα. ἘΡΠ: ἢ. 

1 ἘΓ. 

λοι, 

ὅδ᾽ αὖ μινυρίξων δεῦρό τις προσέρχεται. 

56 οογίδυηϊ, 461 οἰρι46 Θχρθἔθπῃηϊ, 
τῷ πόλις περιμ. ὙΠ εβ. 8926. οἷο. 
Β, 8.: ἑκάστη γὰρ φυλὴ “]ιονύσου 
τρέφει διϑυραμβοποιόν. 

1814-. Δεωτρῳ. --- ἐπειδὴ καὶ 
οὗτος τῶν σφόδρα λεπτῶν. καὶ ὁ 
Κινησίας δέ. Ἕρμιππος Κέρκοψιν" 
ἀνάπηρά σοι ϑύουσιν ἤδη 
βοίδια, Ἰεωτροφίδου λεπτό- 
τερὰ καὶ Θουμάντιδος. ϑέ- 
λεις οὖν καὶ τῷ “Ἰεωτροφίδῃ χορὸν 
ὀρνέων διδάξαι; 8. Ἰϑρὴν 116 “εω- 
τροφίδῃ εὖ ἴοτίαββε διδάξαι, 4πο- 
γὰπὶ πος ποι δβὲ αἀεδίοσϊαβ. 1Ππᾶ 
Του πΌ]Π]|Ὸ ρϑοῖο ροΐεβὶ, α4αῖα ΠῸΠ 
αᾶοϑὲ Τθοϊχορμῖαθβ, 8684. ΑἰΠΘῺΪ5 
νουβαῖασ. σὑϑυπθπάαηι ἸρΊταΥ Δεώ- 
τροφίδη χορόν. Β6. δδσπιηάππι ΗΠ 6πι- 
βἴθυμιιβ. : συ ἱδ7ι6 ΘΥΡῸ Θέϊαπι αρ. Ππο5 
χοπιατιθῖιΣ ἀοεθγο ἰονεπι 1, Θοἰγορλ - 
ἤκαο ποδία οποόσάπι υοϊαπέϊιεπι ἂν ττετι 
Οδοτορίαπι ἐγίδμιπ ̓  ΑἸΤ α]5 ἴπ 5οο- 
1115: ἅπὸ γὰρ ταυτῆς ιτῆς φυλῆς) 
ἣν Λεωτροφίδης. Θχοορίξαγιιηξ ΠοῸ 
1111, φαὶ Τιθογορ 486. ΟΠΟΥΘΡῚ 558 
ὑὐῖθαπι 6] 5 Οθογορίαπι ΑἸ Π ΘῺΪ5 1π- 
βυταθθθ. Ραΐασθηῦ ΟἸηδβίαπι. 868 
γϑοῖθ 586 μαβρϑὲ, τιΊ ἀϊχίπιιβ. Ἰθοῖϊο 
νυ]ραῖα., 48 ὉΠΟΥΤΙ5 8 ΟἸη βία ἀο- 
οομπάμς αἰοίξιν “εωτροχίδης, ᾿ι. 6. 
σΎΔΟΙ]ἶ5.. αὐ ἰρβα ΟἸμθβῖαβ. Πηριμ- 
τὰν δαΐθηι μἴσ, πὶ ΡΘΥ ἰοΐδπι ἴα- 
Βα]απι, οὐμπΐα ΑἸΠΘΠἸΘ 511 πὶ 5ἷπ 
τ21118. 

1816. τοῦτ᾽ ἴσϑ᾽ ὅτι, αἱ 4101 
φῶ. 90. 4. ξεν ὧν δῆς τ 

εὺ ἴσϑ'᾽ ὅτι, εὖ οἷδ΄ ὅτι, οἷ 51Π11- 
11ὰ παρενϑετικῶς. 

᾿ 1318. --- τινὲς παρὸ τὰ ᾿“λκαίου " 
ὄρνιϑες τίνες οἵδ᾽; ὠκεανῷ 

γὰρ ἀπὸ περάτων (5011). ὠκεα- 
νῶ γὰρ περάτων ἀπο) Ἤλϑον 
πανέλοπες ποικιλόδειροι; 
τανυσίπτεροι. (πιοῖγι σΘηᾺ5 

οασ βοθηΐοὶβ τπιϑιϊαίαμι ΡΟδΕ15, ἐπππ 
ἘΙόσοο Οὐ: 1. 11. .6ὲ 18.: Ἰ τ0. 
καὶ παρὰ τὰ Σιμωνίδου: ἄγγελε 
κλητὰ (τιαϊῖπν κχλειτὰ) ἕαρος 
[καὶ ἁδυόδμου, κυανέα χε- 
λιδοῖ. 85. δαα καὶ ταοῖα ἀδ]δνις 
ΒΥ. 568 ρβύρϑγαπι βοσϊρϑβιν κλυτὰ, 
οὕὔπλ νϑύβιιβ ϑιπιοηϊάθιις παπᾶ ἀα- 
Ὀ16 εἱῖ τρίκωλος πᾶς ἔουιη: 

- 

τ-- υὐλ Ξ σα υΞ5.---αοὐ--ἰ[--ὐ -- .ν----υ, 

- Βι: οὐδὲν ἔχοντες 5ππηΐ 1π- 
9065. αἵ οὐκ ἔχοντες Ετιτῖρ. ϑαρρ]. 

ΦΦ7. ν. 81οκ. δᾶ Ηρτγοά. ρ. 447. 
ἀϊοίταν 14 ἢν 1...) 418 βγοορπαηΐαθ 
(οΥγἱπυϊπαίουθβ, δὶϑὶ δοοιιδαίουθ: 
ν. Ταυ]οῦ. δὰ ΓΥ5. οὐ. 25. Ρ. 207. 
οα. ποῖη.} ἔεγθ ψφαθούεραμξ αἰν ῖε8, 
4ιὸς5 ἀοξεγυθηΐῦ. 

1319. τανυσίπτεροιν ἃνίππι 
σοπιπηῖπθ Θριπθίοη οϑὲ, ΘΧρϑηβὶβ 
4115 γοϊδηξίιιπι. 685 ἱπρΥΪ Π}15, {86 
Ἰησθηθιι5. 4115 Ραίμαθ δἴατιθ μους 
γϑοῖδθ νοϊδηΐῖ, πὲ] Προ παβ 6556 
Ῥαϊαὶ Β. βϑθουπάμπηι 6611. 6, 6. 

οχίσ.; 488 ἔθ μι θη 5 σὩ] Πα ῖο νο-- 
ΘΑΡα] 1 αἰΐθπα δὲ 4} ἃ. 1. 

1390. κακὸν οὐ φαῦλον, πια-- 
ἴμπι τῆοτὶ ἰθυθ, Ὦ. 6. ΘΥΔΥ ΒΒ ΠΙΠΠῚ, 
πὶ [γ8. 14. ἐξεγρ: ονίρτίανξε, Θχ-- 
ογΐπηι οϑὶ. πιοϊθδίαπι οἱ οβδὲ, σαοα 
ῬΙατο5. βπηαὶ Ποιμιΐπθβ, ῬΥϑθϑουεῖπα 
γηδῖαθ ποῖδθ, δάθιιαξ ἤονδπιὶ ὉΥ-- 
θθιι οἱ 8145 Ῥϑιπηξ. 

1391. μιν. μινυρίξω, ϑρη- 
» Ἃ ᾿Ὶ Ἅ 5 , » ςὶ ν 

νῶ, ἢ τὸ (ἤτοι) ἠρέμα ἄδω, παρὰ 



ΟΡΝΙΕΘΈΣ. 

ΣΥ͂. τανυσίπτερε ποικίλα μάλ᾽ αὖϑις. 
ΠΕ. ἐς ϑοϊμάτιον τὸ σκολιὸν ἄδειν μοι δοκεῖ: 

δεῖσθαι δ᾽ ξοικεν οὐχ ὀλίγων 
1825 ΣΎ, τίς ὁ πτερῶν δεῦρ᾽ ἐστὶ τοὺς 

ὁδὶ πάρεστιν" ἀλλ᾽ ὅτου χρὴ, 
πτερῶν, πτερῶν δεῖ" 

μῶν εὐϑυ Πελλήνης πέτεσϑαι διανοεῖ; 
μὰ “10 ἀλλὰ κλητήρ εἶμι νησιωτικὸς, 

ΠΕ. 
ὩΣ. 

ΠΕ. 

ΕΘΗ 

1880 
ΠΕ. 

ΠΡ, 

καὶ συκοφάντης ... 

989 

δϑὲ}) ἃ. δ .). ἢ. 

χος 
χελιδόνων. 

ἀφικνουμένους : 
δεῖ λέγειν. 

μὴ πύϑῃ τὸ δεύτερον. 

ὦ μακάριξ τῆς τέχνης ! 
χαὶ πραγματοδίφης" εἶτα δέομαι πτερὰ λαβὼν 
κύκλῳ περισοβεῖν τὰς πόλεις καλούμενος. 

ΠΕ. 

τὸ μεῖον. 5]. ὙΙοῖ, Β. σοηξουσὶ 785-- 
δῖ: Ψεβρ. 219., Ερο]. 875., 1164. 
5, 889, 

1899. μαλ᾽ αὐὖϑις. ἴπ16]]. χαῖ- 
ρὲ: ἐδοχγάπι ἐξογπιψς βαίνθ. Ἐ Β,, 

1893. ἐς ϑοῖμ., ἴῃ 518 Ἰρϑβῖι5 
ναϑΐθπι. 8.: ἐπειδὴ συνεχῶς χελι- 
δόνας λέγει, τοιοῦτόν τί φησιν" 
ξαρος χοήζξει" παλαιὸν γὰρ χιτώνα 
ἔχει. τὸν νοῦν δὲ τῆς παροιμίας 
μεσυείληφϑξ (πλαΐαν 1) τὸ ([οσε. τῆς) 
μία χελιδὼν ἔαρ οὐ ποιεῖ. 8. ΒΥ, 
βϑουπάϊμι Β6.: (πᾶ ΒΥΘΟρΡμδηΐα 
ἀειίγία νϑϑῖθ ἱπαυῖΐιιβ ουαΐῖ ἀσοθη- 
ἄθαιιθ ἔΓΙΘΟΥΙ ράσιιπὶ Ιἀοηθ8, ΡΙκῦ- 
Προίδοσο νἱιἀθῖασ Βισαηαίηθηι 1η-- 
νΟΟΔΥΘ. ΝΟΥ ἸΠ0ἸΟΘΠ1), Π11}}]156π16 
οἴΐαια ΠΙΓΠΠαΙΏΡιι5 ΘΡΟΘΥΘ, 5106 
δάνϊίο νϑύϑ εἴς. --- ἀ6 σοοἰϊις οἵ. 
Βαπ, 1231., γε5ρ. 1189. 5θᾳᾳ. 

1827. πτερῶν; πτ. δεῖ. παρὰ 
τὸ “Αἰσχύλου ἐκ δ ῖυρμιδόνων᾽ 
ὅπλων, ὕπλων δεῖ. 8. Β.: μὴ 
- δεύτ. τιοϊὶ ἰξογιάπι φωαθτοῦθ. 

1828. ἐπεὶ ἐν ἸΠελλήνῃ (ΥΡ6 
ΑΟΠα)86. ν. ἤδϑυοι. ν. Πελληνικαὶ 
χλαῖναι, Ῥιπάαγ. ΟἹ. 9, 146. εἴς. 
γ.) ἐν ταῖς Ἡραίοις θην ἐτί- 
ὅετο χλαῖνα. χλαῖναι δὲ διαφέρου- 
σαι ἐν Πελλήνῃ γίνονται. οἱ δὲ, 
ὅτι Ἕρμαϊα ἄγεται ἐν Πελλήνῃ τῆς 
᾿ἀχαΐας (παῖ α]ΐα οὐδὲ ΓΕ ῬΕΠΘΩ6 
5611} Ῥδ]θπθ Αγοδαϊαθ: γ. ϑ0}0]. 

ὑπὸ πτερύγων τι προσκαλεῖ σοφώτερον; 

ΑΡΟΪ], ἈΠοα, 1, 177. Β.), καὶ τοῦ- 
το ἔπαϑλον τίϑεται. 8. --- Βι: δεα- 
νοξῖ, εορίέαδ, νἱδγ αἴ ΓΠΘ5π|. 77. 

1529. πλητὴρ λέγεται ὁ καλῶν 
εἰς τὸ δικαστήριον πάντας. σημαί- 
νει δὲ ἡ λέξις, καὶ τὸν μάρτυρα. 
νησιῶώῶτ. δὲ ὁ τοὺς τὰς νήσους 
οἰκοῦντας συκοφαντῶν καὶ εἰς δι- 
καστήριον ἄγων. 8. πᾶπὶ ΑἸμθηη. 
βοοῖοβ ἴπὶ ἐπβι1]ς οοσθθαηΐ 75 Αἰπο- 
ἷβ5 ΟἿΟΣ Ἰυ.Ρ Υθ, ν. δϊ]οκ. δᾶ ΗἊ- 
Τοῦ. Ρ. 418. 5641. Εὶ 8, 

1391. πραγμ. πράγματα ἔρευ- 
νῶν καὶ ζητῶν. 8]. γοῦ. Β.: ἤϑὴηλ 
διφᾷν εδῖ ζητεῖν. ἐρευνᾷν. ν. Η6- 
5γ01.. [6 ἐρεβοδιφῷν Νιυιΐ». 192. εἴο. 

1532. περισοβεῖν ὨΘα ΓΑΙ ΘΥ, 
αἰ ἀποσοβεῖν 969. »» δ᾽ ταν περισ. 
τὰς πόλεις οΘεῖ περιέρχεσϑαι; περι- 
τρέχειν. ν. Ηδβυοη. καλ.») ἔπι ἼώΣ 
νοσαπϑ. "6 Β. οἵ, 8. 

1590. ὑπαὶ ̓ (5ῖο οἵήπι ΠΡΥ]) πτ ερ. 
ἀντὶ τοῦ μετὰ πτερύγων. Ἡσίοδος 
τοἰγεμὲνοῦν γελόωντες ὑ το 
αὐλητῆρος ἕκαστος. ᾿ἀρχίλο- 
χος᾽ ἄδων ὑπ᾽ αὐλητῆρος. 8. 
προσκαλεῖσθαι, ποὴ προσκα- 
λεῖν, δϑὶ ὧι γμ5 νούᾶγθ, Ὀϊ Νι}). 
1980.. ε5ρ. 1289, σοφώτ. Ῥτὸ 
δανογθῖο ρμοβίζιιπι 65];, δὲ τὲ δααὶϊ- 
ἴμπι διιροὶ (ν. ΝΥ 6556]. δά Ηοσχοῦ. 
Ρ. 868.): πιμίέο οαἰαάέως,, ΥὙϑοῖϊαβ. 



590 

ΣΎ, μὰ “ΖΔ, ἀλλ᾽.) ἂν οἱ 

1385 

ἜΡΙΣ ΤΟΙ. ΝΟΥΣ 

λῃσταί γε μὴ λυπῶσί με" 
μετὰ τῶν γεράνων τ᾽ ἐκεῖθεν ἀναχωρῶ πάλιν, 
ἀνθ᾽ ἕρματος πολλὰς καταπεπωκὸς δίκας. 

ΠΕ. τουτὶ γὰρ ἐργάξει σὺ τοὔργον; εἰπέ μοι, 
νεανίας ὧν συκοφαντεῖς τους ξένους: 

ΣΥ. τί γὰρ πάϑω; σκάπτειν γὰρ οὐκ ἐπίσταμαι. 
1840 ΠΕ. ἀλλ᾽ ἔστιν ἕτερα νὴ 411 ἔργα σώφρονα, 

ἀφ᾽ ὧν διαξῇν ἄνδρα χρῆν τοσουτονὶ 
ἐκ τοῦ δικαίου μᾶλλον ἢ δικοῤῥαφεῖν. 

ΣΎ, ὦ δαιμόνιε, μὴ νουϑέτει μ᾽, ἀλλὰ πτέρου, 
ΠΕ. νῦν τοι λέγων πτερῶ δὲ. 

ΣΎ. καὶ πῶς ἂν λόγοις 
1845 ἄνδρα πτερώσειας σύ; 

ΠῈΣ πάντες τοῖς λόγοις 

ἀναπτεροῦνται. 
ΣΙ. πάντες; 

ΠΕ. οὐκ ἀκήκοας, 
[κ ’ [μ , ἔς ’ 

ταν λεγῶσιν οὗ πατερὲς ἑκάστοτε 

τοῖς μειρακίοις ἐν τοῖσι κουρείοις ταδί" 

1334. ργαθίθχειιβ. αυδυ 86. 

1335. ἀναχ. πάλιν. Ἰηϊιο ν6- 
Υ]5. 

1336. ἀνϑ᾽ ἕρματος. οἵ, δη- 
ποὶ. δα 1059. ἕρμα οἴη 8118 5 σηῖ- 
Ποαῖ, ἴππι ζμΐογα ἀπ ϑιθοὲ δὲ σα- 
διισγαπι ( ΒΆ11451). νἱᾶθ. ψπθπὶ Β. 
Ἰαιάανίς, Κυμη. δὰ Ῥοϊίποεπι 1, 
94, εὐ Ιοχίοϑ. 

1389. τί γ. πάϑω; παπι φμίὰ 
[αοίαπι αὐ Ἐςο]. 855., ἘΌΤΙΡ. ϑαιρΡ]. 
φάά͵ εἴς. σκάπτειν --- ἐπίοστ. 
ΡΥγδθίθσ Βυδϑηλπι Αἀδρ, Ρ. 760. Β, 
ΠΠαβίγασιιηῖ 1Ππ4 Ρτόν υ. Ἰμτουρρ. 
ΤὺΙΘΗΘ 106... 3. ““ς Βι. 8.-: μα. ἐπ. 
ἀντὶ τοῦ οὐ δύναμαι. εἴρηται δὲ 
παρὰ τὴν παροιμίαν πεξῇ βαδί- 
ἕων σκάπτειν οὐκ ἐπίστα- 
ἕαι. (ΒοΡτ. π᾿. βαδ. νεῖν γ. ο. 
ἐπ.) 

1841. διαΐξ., νἱέαπι διμδέδχιξαγε. 
ἔργα σώφ., λοπεδέα ποροίία. Ἐ Β, 

1849. ἐκ τοῦ δεκ., δικαίως. 
Ἐν εοάεσπι. 

1844. ἰϊα, πιοπθηΐθ ὨΟΡΥ.., Ἐὶὺὶ- 
δυβίηι ΠῚ ρὲ 80; 85. ξξξ᾽ δά: ὅς 

“-. 1058: 91. ΞΞ ΟΣ ΕΣ αμῖθαι 
γϑοῖθ βϑθοαΐαβ δϑὲ Ὠ]ηα. σα]ρὸ-: νῦν 
ταῦτα λέγων, ααοα ᾿πδμϊδιιπι, 1 ἔς 
γῶν εϑὶ λόγοις, αϊοσεπάο, πιογὶδ 
ψογρίς. οἵ. 5644. ᾿ ᾿ 

1810. ἀναπτ. οἷ. 409. 

1848. Βοπδ οἱ᾽πι πιομιε Β,., ΠΟῚ 
ἴηι ᾿ομβί τ η15, 566 ΡΟ 5 ἴπ συπιπδ- 
5115, ΥΘΥΞΑΥῚ 5016 γ6 δαοϊθβοθηΐθβ, 
Ἰΐααιιθ τοῖς μειρακίοις 515] ΠσαΓΘ 
περὶ τῶν μειρακίων. 6}5 ξοΟΥΠΊδ6 
Ἰοχιθμαϊὶ φαοηΐαπι Θχθιηρὶιπ, οΥϑ- 
Ὧο, ποῖ βαρροίεθαὶ νῖχο θυπαῖ15- 
Β'πιο, βϑηϊθηϊδπι ροβῖθα πιιΐαν τε 
οἱ ἴῃ ν]σαυ! Πουιιπὶ ᾿π θυρυθίαίϊοπθ 
δοχυϊονῖδ, ἀπὲ Ῥαΐγθβ πᾶθο αἴσοΥα - 
ΘΧΙβ δι Δα ΟΙ] Θσοθητθιι5, σαὶ 
ἕουτίθ δάβιιμξ, δὲ πιδηϊζθβίπμι θϑβῖ, 
γνοῦρα δεινώς γε εἴο. ποὴ δ6ο]6- 
βδοθηθθιβ5 αἰοὶ, θα 46 δαοϊθβοθη- 
ΕἸΡιι5. σΟΥδ ΠῚ 8115 ΒΘΒΙΟΧΊΡΙΙΒ : 8110-- 
4αΐη ἱρϑὶ δἀοϊθβοθηΐεβ ἈΡρβ)]ασθη- 
ἴαγ, Ἰριγ τοῖς μειρακίοις γον ο τα 
βἰβυοαι εἰς τὰ μειράκεα,, ααθαι- 
δαπιοάμππι ἀαϊίνιις βοϊθῦ τιβαγΡΑΥ 
ῬΓῸ δοοιιβαῖῖνο οἴη ΡΥΔΘΡΟΒΙ Ομ: 
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»»ΝἹεινῶς γέ μου τὸ μειράκιον ὁ Ζ'ιϊτρέφης 
1850 λέγων ἀνεπτέρωκεν, ὥσϑ᾽ ἱππηλατεῖν. “ 7 ᾽ 

ς ᾿ Ἁ ς - 4.0 , 

ὁ δέ τις τὸν αὑτοῦ φησιν ἐπὶ τραγωδίᾳ 
ἀνεπτερῶσϑαι καὶ πεποτῆσϑαι τὰς φρένας. 

ΣΥ 

ΠΕ. 
λόγοισι τἄρα καὶ πτεροῦνται; 

φήμ᾽ ἐγώ" 
ς Ν Α , ς - ’ 

ὑπὸ γὰρ λογὼν ὁ νοῦς τε μετεωρίξεται, 

1555 ἐπαίρεταί τ᾽ ἄνϑρωπος. οὕτω καί σ᾽ ἐγὼ 
ἀναπτερώσας βούλομαι χρηστοῖς λόγοις 
τρέψαι πρὸς ἔργον νόμιμον. 

ΣΎΝ 

ΠΕ. 

ΣΙΝ 

τί δαὶ ποιήσεις; 
ἀλλ οὐ βούλομαι. 

τὸ γένος οὐ καταισχυνῶ" 
παππῷος ὁ βίος συκοφαντεῖν ἐστί μοι. 

1860 
3 . ᾽’ , ᾿ ᾿ - 

ἄλλα πτέρου μὲ ταχὲξσι καὶ κούφοις πτεροῖς 

ἱέρακος ἢ κερχνῇδος, ὡς ἂν τοὺς ξένους 
καλεσάμενος, κατ᾽ ἐγχεκληκῶς ἐνθαδὶ, 

νἱὰᾶθ Μδίη. δύ. δύ. ὃ. 893.. πὸ3 
Ῥϑβϑῖπι ἴῃ δηποΐδιβ δα ἘΠΥρΙ 6 πη, 
ΔΙ οσαιι6. 5 Π}}]}}1π|6 Ρ]αΐο 46 Βθρ. 
5., εἀ, Τπομηῖ. 5, Ρ. 179. πολ- 
λὴν ῥᾳστώνην, ἔφη, λέγεις τῆς 
παιδοποιΐας ταῖς τῶν φυλάκων γυ- 
ναιξί. ἢ. 6. περὶ τῶν γυναικῶν 
τῶν φυλάκων. ..1ἴῃ ἰοπδίγηϊβ (κου- 
ρείοις, Ὁ ε Ῥᾶῦρα οὲ οδρ]ᾳὁ 
Τοη Δ 6Υ1 βοϊθραηξ ) οἰϊοβὶ Ποπιηθ5 
εὐ σΑΥΥᾺΪ σοπβίεραηΐ εὐ οοηΐα- 
Ῥυϊαραπίιγ. ν. ΡΙαΐ, 834.. Ρεσϊ, 
ΟΝ ΠΡ ἀν 7.» 6, 1. “9 Ἔ. 

1849. Ζ εἶτρ. ἐπεὶ πλούσιος καὶ 
δυνάμενος ἱπποτροφεῖν οὗτος. εἴς 
ρηται δὲ περὶ αὐτοῦ ἀνωτέρω (763.), 
ὅτι ὁ ΖΔιΐτρ. πιτυνοπλόκος ὧν γέ- 
γονεὲ φύλαργος καὶ ἵππαρχος. 8. 
εχ ΝᾺΡ. 15. βεᾳᾳ. οοηϑβίαϊ, ἔμῖ5586 
Ε΄ϊιο5 δἰθμαὶ οἵ δρίταηαὶ βυπαϊιι 
Θαο βοθηΐθι5 Αἰμθηη. ζαπλλ]ϊαγθ. 

1351. ὁ δέ τις, αἴϊις φωΐς. ἐπὶ 
τραγ.; αὐ εδοπιροποπάαπι ἐγαροθ- 
αίαπι. 4ὰο 5᾽σηϊποαξια ΘΟ, 5111} οἰβὶ 
ἔεγθ οἴιπὶ δοοιιβαῖ. βίσχγαϊυΥ Πδθο 
ῬΥδαΡρο βίο (ν146 77.), ἑαπιθη οἰΐδηι 
ἀαἴιναπι δα)ιποΐιπι παραὶ. ν. νΥ 6ε5- 
5ε1, δα ΠΙ1οα, ϑ8ῖο, 2. Ρ. 86. εὐ Κίϊηδ]. 

ἵπ ΕἸΞΟΠουἑ Απϊπ|. δα ὙΈ]6Υ, Ρ. 
934. εἰ 348. πεποτῆσϑαι φρο ἕ- 
νὲς αἰουηΐαῦ, {αδηο δηϊπη5 811- 
οὐ)5 δἰαΐαβ δὲ νϑὶ αἱ ΒΡ] 1 πιῖ5. 8}- 
ΤἹΡΙΓαΥ , αὐ 1π ἐγαρσοραϊα. Ε Β. 

1354. 5644. μετ. δυθῃϊειτ, οἔξου- 
ἴὰΥ, Θχίο ταῦ. Γμαοΐατι. ΙσδΥοπῖθ6- 
Ὡΐρρ. 8, μετέωρός εἶμι ὑπὸ τῶν 
λόγων. Ἰάεην εοὲ ἐπαίρεσϑαι. 
οἵ, ΝᾺΡ. 42, οἱ ἈΌΒΏΚοη. δᾶ ΤΊηι. 
Ρ. 116. χρηστοὶ λόγο ε 5ππηΐ οοη- 
5114 Πποπϑϑῖδ' εἰ Ἀ1114Δ. σνόμεμον, 
ἰορίεέπαπι, γωδέμπι, Ἐκ δοάεπι. 

1859. τὸ γένος οὐ κατ. 5ἰπιῖ-- 
ΠΠΕΥ, τηοπθηΐθ Βα., Βατχρ. ΟΥ. 
1126., Βϑοοι, 2938. 1ρ5β6 Οοπιῖοι5 
1994, ἀτὰρ οὐδέποτέ γε τὴν πα- 
τρίδα καταισχυνῶ. ,, ἘΡΠΕΡοΞ5 Αἰ - 
ἴσος ἸΠΥΘΥΘ ορουΐα!: οὐ καται- 
σχυνῶ ὕπλα. 810}. ϑ6γπι. 41, Ρ. 943. 
παππ. ὁ βίος, ανὐΐέα νἱνοπαὲ δὲ 
νίοέμϑ σοπιρατατπαὶ ταξίο. ““ Β. 

1861. ἱέρακος. 4υΐϊα εδῇ ανὶς 
χαραχ: τὖὸ οἵ ρ586 ὑϑρεύβ ροβϑὶΐ 
ΤΩ ἸΒΟΥΟΥΠ ΡΟΠ8. οἵ. βιργα 1033. 
56ᾳιι. 36. κερχνῇδος. νἱα. δῃηποῖ. 
εα 298. 

1362. κτ᾽ ἐγκ. ἔγκλημα κατ᾽ 
αὐτῶν γραψάμενος βραδυτῆτος. ἐν- 
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ν- ΒΡ, Ξ γ ΄ 3 - 
εἶτ αὖ πέτωμαι παλιν ἐκεῖσε. 

ΠΕ. μανϑάνω. 
ὠδὶ λέγεις" ὅπως ἂν ὠφλήκῃ δίκην, 

1508 
ΣΙ, 

ἐνθάδε πρὶν ἥκειν, ὁ ξένος. 
’ ;» 

πανυ μανῦανεις. 

ΠΕ. κἄπειϑ᾽ ὁ μὲν πλεῖ δεῦρο, σὺ δ᾽ ἐκεῖσ᾽ αὖ πέτει 
ἁρπασόμενος τὰ χοήματ᾽ αὐτοῦ. 

πάντ᾽ ἔχεις. 

μανϑάνω 

πτερὼ μὲν οὖν, 

ΣΙ, 

βέμβικος οὐδὲν διαφέρειν δεῖ. 
ΠΕ. 

βέμβικα᾽ καὶ μὴν ἔστι μοι νὴ τὸν 4] ἰα 
1870 κάλλιστα Κερκυραῖα τοιαυτὶ πτερά. 

ΣΎ. οοἴμοι τάλας ! μάστιγ᾽ ἔχεις; 
1. 

οἷσί σε ποιήσω τήμερον βεμβικιᾷν. 
ΣΎ. οἴμοι τάλας ! 
ΠΕ. 

ϑαδὶ δὲ, ἤγουν εἰς τὸ δικαστή- 
ρίον. 8. μαλέσασϑανι εΘϑδῦ ΑἸΠΘμ85 
οἰξαγθν, δ ἐγκαλεῖν ἀσοιιδαγε 5, ᾿ἰῖθ τι 
πἰθηάθσο, ν. ὙΒμοπι. Νίαρ, Ρ. 961. 
ἐνθα δὲ 6δϑὲ ἀέο. Αἰμρηΐβ ; ορροηϊ- 
ΤΥ ΘΏΪπὶ 1η 5115, 8 4τ|85 (ἐκ ε  σ ε), 
ἰδι15 γθριὶβ σεβὶῖβ, ὑθνόΐατα οορίϊαῖ 
ΒΥ οΟρΡμδηῖα. Εὶ Β. οἵ, 566ᾳ. 

1863. πι816 1ἰρυὶ κάτ᾽ αὖ. μαθο 
γΟΟΆΡ. οἰϊδπὶ Δ] θὲ Θοηιιδα βιιηῦ, 
βου ρϑβὶξ Τρ γαυῖαβ κα τ᾽ αὖ πέτωμαι, 
αὐ κατ᾽ ἐγκεχληκῶς, νοϊυϊταιιθ 
ἢ8θο Θοπ) μη 6 Θ .ν 56 η θεῖα ΡΘΥΤ 
1:6 }]θοἴα. 5.: ἵνα πάλιν πετασϑεὶς 
ἐν ταὶς νήσοις ταχέως ἄλλους προ- 
παλέσωμαι. 

1864. ὅπως ἂν ὁφλ. δίκην. 
ἀντὶ τοῦ δικασθείη, πρὶν φϑάσαι 
ἐν τῇ ᾿Ἵττικῇ. τοιοῦτον δὲ τι ϑέλει 
λέγειν " ἵνα, παλεσάώμενός τινὰ εἰς 
δίκην, σὺ μὲν ὡς ἂν πετόμενος 
φϑάσῃς πρὸ αὐτοῦ, εἶτα, καταδε- 
κάσας αὐτὸν ἐξ ἐρήμου. πάλιν ἐπὶ 

τὼ αὐτοῦ πέτῃ, ἐν ὅσῳ ἐκεῖνος 
πλέων ἔνϑαδε πασογίνετοις ὃ. 

1866. ἕνα, φησὶν, ἐκεῖσε ὧν ὑπεύ- 
ὥυνος καὶ ἑτέρας δίκης γένηται ὑπὸ 
τοῦ βοάδους, (4ιοα ἀϊθ Ἰμπεῖο οἱ- 
ἐϊι5 Ρταρβυϊζαϊο ποὴ δαξαϊξ, τὐ σαὶ 

2 -» Ψ , 

οὐ πτερυγιεῖς ἐντευῶενι; 

ψΟΪΔΥΘ ΠΟΣῚ Ῥοϊποτῖξ, πξ ΞΥΘΟΡΠδη- 
Ε" σοῦ φϑάσαντος αὐτὸν ἐνθάδε. 

“1567. πάντ᾽ ἔχεις, οπιπία ἐδ- 
γιθ5.. Ὦ. 6. ᾿π:6 1115, πῇ ΡΙ]Ιας. Ετ- 
ἐπυρηγ, 8. ὅ τὸ περ ἔχω. Β. οἔ. 
1261. 

1368. εὔστροφον καὶ εὐκίνητον 
δεῖ εἶναι. ὁ δὲ βέμβιεξ ἐργαλεῖόν 
ἐστιν, ὃ μάστιγι στρέφουσιν οἱ παῖ- 
δὲς. (σόομιο, ἴαγθα., Κηγϑίδοὶ.) 8. 

1870. λέγεταί τις Κερκυραία μά-- 
στιξ. συνεχῶς δὲ «Κερκυραίοις ἀτα- 
ξίαι γίνονται. διὰ τὸ στασιάξειν οὖν 
ἐπεπόλασε παρ᾽ αὐτοῖς ἡ μάστιξ, 
ὥστε διπλαῖς (ργορίοτοα αἰχὶς πτε- 
ρῶὼ 1870., ταὲ Β. δππηοΐανϊι.) χρῆ- 
σϑαι μεγάλαις καὶ ἑλεφαντοκπόποις. 

ἄλλως. -- Φρύνιχος Σατύροις" 

Κερκυραῖαι͵ ὃν οὐδὲν ἐπι- 
βάλλουσι μάστιγες. ὥστε καὲ 
εἰς παροιμίαν ἤδη ἐλϑεῖν. -- (84α. 
Ζθηοβ. ἀεμϊ. 4, 49. -- Β) ταῦτα 
δὲ λέγων παίει αὐτόν. 8. 

1372. βεμβ., βεμβικίξειν ( 6βρ. 
1465.) 568 τατθίμῖ5 πιοᾶο οἰτοιιπι- 
ροχθ. Ε Β. οὗ. 1868. 

1973. πτερ. οἵ, 760. 
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οὐχ ἀπολιβάξεις, ὦ κάκιστ᾽ ἀπολούμενος; 
1575 πικρὰν τάχ ὄψει στρεψοδικοπανουργίαν. 

ἀπίωμεν ἡμεῖς ξυλλαβόντες τὰ πτερά. 
ΧΟ. πολλὰ δὴ καὶ καινὰ καὶ ϑαυμάστ᾽ ἐπεπτόμεσϑα, 

ἐ, ΡῈ; ΟἿ: 

καὶ δεινὰ πράγματ᾽ εἴδομεν. 156. 
ἔστι γὰρ δένδρον πεφυκὸς ἔχτοπόν τι, καρδίας 

ἐπ τς 6, 

1880 ἀπωτέρω, Κλεώνυμος, 1. ἃ. 
5. χρήσιμον μὲν οὐδὲν, ἄλλως δὲ δειλὸν καὶ μέγα" α5.; 

ἘΠ᾿ ΘΕ ἢ. 

τοῦτο μὲν γὰρ ρος αἰεὶ βλαστάνει καὶ συκοφαντεῖ, 
ὑτε3 

τοῦ δὲ χειμῶνος πάλιν τὰς ἀσπίδας φυλλοῤῥοεῖ. 

1574. ἄἀπολ. συντόμως ἄναχω-- 
φήσεις. ὑππηῖ, λιβὰς ἡ -σταγῶν;, η;ς 
οὐδὲν ταχύτερον ἐν τῷ πίπτειν. --- 
5. ὦ κακ. ἀπ. ποπιΐη. ΡΥο νοοσϑῖ, 
Ὲ, 1097., Νηρ. 117]... ᾿ΑδβοΒΥ!, 
5.6. ΤῊ. 1415. Β6. 

1975. ϑομο ϊαϑξεβ Ἰεσῖξ στοεβλο- 
δικοπανουργίαν. συνέϑηκε δὲ, ἴὰ- 
συ, τὴν λέξιν παρὰ δὲ στρεβλὸν 
ἦϑος ἘΠῚ συκοφαντικὸν, καὶ τὴν 
δίκην, καὶ τὴν πανουργίαν. οἵ αἹ-- 
ΟὈΠΤΕΥ͂ φαΐϊάθπι Πδθςο οἱ φιδεάδηι 
δ᾽ ΠΉ1}18 στρεβλόύκπερως, στρεβλόχει- 
λος: 564 πο!πὶ απ θη ΠλιΐαΥ] γνι}]}- 
δαΐατη ᾿θοϊ 6 ΠῚ. Οἵ" ΠΊ᾿ ΡΥ ΒΟΥ πὶ 
στρεψοδικεῖνΘσαιατὶ Ϊῃ ΝΌΡΙΡιι5 433. 

477. ττν τὸ ἑξῆς, ἔπτημεν εἰς 
πολλὰ καὶ ϑαυμάσια. βούλεται δὲ 
πωμῳδῆσαί τινας. 8. 

1579. δένδοῳ͵ αὐτὸν ἀπεικάξει ἢ 
ὡς μέγαν, ῆ͵ ὥς ἀναίσθητον καὶ 
ξύλινον, ὡς ὁ ποιητῆς (44, 15, 
437., 568 4110 5Θηδι1,) ᾿ξ τπομαξ 
Β.) ἀλλ᾽ ὥστε στήλη καὶ ὃ ἐν- 
δρεον ὑψιπέτηλον. -- καρ- 
δέας δὲ ἀπωτέρω: ὡς ἄν τις 
εἴποι μικρὸν ἀπωτέρω πύλεως. ἅμα 
δὲ εἰς τὸ ἀκάρδιον καὶ ἀνόητον 
αὐτοῦ. --- “Καρδία γὰρ πόλις Θρᾷ- 
κης- ἧς οἱ πολῖται “Καρδιανοί. -- 
5. ἔκτοπον ῬΥΟρυΪθ, «ποα Ἰοοο 
5110 ΠΟ Θχίαϊ, ρϑυθουϊημμ, ἀοὶη 8 
αἸοϊαγ, «αϊοχα!α Ἰππιϑί ται, τχὰ- 

ἴ. ς᾽; 

ΘΏΛΠΙ. δϑί. ν. 8.14. δὲ Ζοι. 1. Ὁ. 
657. εὐ 661. σαγάίϊα. ΥῸ5 1ῃ 151}- 
τὴ. ΟΠ ΘΥβΟμ βὶ ΤΥΘΟΙΟθΘ.. ΠΟΠΊΘΙ 
ΠΑΡ αῖσβθ αοιταῦ ἃ ἤσαγα ΟΟΥαΙ5, 
ν. Μογιια δὰ Χϑηῆορῇ. ΗΕ]]. 1, 1, 
7. -- Β. 

1381. ἄλλω ς; οοέοχιτε, υἰ ΤΉΘΟΟΥ͂. 
21, 84. Β. καὶ μέγα. δρρατοεῖ, 
Τα ϑυιδ8 βίαίισγαθ ἔμα1556. ΠΟΠΊ]Π6ΠΊ. 
ΑΟἤδτη. 88. ἂν ΘΠ Ἰησοπΐεπι 46- 
50Υ) ἸΡΤΟΣΊΙ5 ἀϊοῖς ὄρνιν τριπλάσιον 

Κλεωνύμου. Βε6. οἴ. Ῥαο. 648. εἴς. 
--- 114 ἀθβουῖρ51 τ Υ 11 Π11}115 γ 6 -π 
505 ῬΥΟΡΊΘΥ 1454., ἴῃ 40 4α] ἴπ- 
οϑὲ πΙαΐαβ 1 νΘΥΡῚ5 καμήλου ἀμνὸν 
ἔδοι!θ ἔουϊαῦ 1 ΟΟΠ 1 55ιΥα νΘΥ̓Β15 
ΔΒΥΠΔΥἑΘΕ. ΠΟΤῚ 1ἴθηι τηθαϊο νοΥϑβα. 
Δ] ΟΖ] ΠΗ] νούϑβιιβ σοηβίατθ ν]46- 
ΥΘΗΣΙΥ ΟΧ 9 ἴ. α, ο. βοάδηι τἰϑι15 
τηοῖγο ϑαύβίηδϑ δίοϑίθ!]!. 889,: Πλὲ 
γηιοίοδέμδ 716 515. --- [1465 μὲ {αϑὲὲ- 
αἰε δίπιίαω ! 

9 , Ω Ω : ἡ 

1382. ἀμέτρως 1Π|ρΥὶ μὲν ἦρος, 
ν6] μέν γε ἦρος. 5Θοιίι5 5ππὶ Β6- 
οκίππι ῬΥΙΟΥΘ οα, ΑΙΠῚ πιΐηι5 Ῥτο- 
ῬΑΡΙΠ ΤΟΥ τοῦτο τοῦ μὲν ἦρος. τηο- 
δ Β. βϑοιυηᾶιμι ὅς6Π0]., νϑυὶβ 
ἰδθπιριιθ, 40 1}18 ν]ρθΥθ ἀϊοίτατ, 
ἰγορίοβ βρη ποαυθ Ῥ8οῖ5 [θπ1ρι15, 
οοπίγχα χειμῶν ΒΕ111. δἰϊθηυπι 6ϑδῖ, 
«υοὰ δηποῖαν!ς 8,,. ομ]5. γϑύϑιιβ 
Δάξουρϑβι ΒΡ ΘΥΤα5 δὰ 977. 

1889. --- ἐπεὶ ῥίψασπις ἦν ὁ Κλεώ- 
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ἔστι δ᾽ αὖ χώρα πρὸς αὐτῷ τῷ σκότῳ πρόσω τις 

198 ἐν τῇ λύχνων ἐρημίᾳ" 
ἀντ. α΄. 

ἔνϑα τοῖς ἥρωσιν ἄνϑρωποι ξυναριστῶσι καὶ 

ξύνεισι πλὴν τῆς ἑσπέρας" 

5 τηνικαῦτα δ᾽ οὐκέτ᾽ ἦν ἀσφαλὲς ξυντυγχάνειν" 

εἰ γὰρ ἐντύχοι τις ἥρῳ τῶν βροτῶν νύκτωρ Ὀρέ- 

1390 

νυμος (ΝῸΡ, 352.}), ἔπαιξε πάλιν, 
ἐπεὶ τὰ δένδρα φιλοῤῥοοῦσι. 8. 

1384. πιοῖγὶ ργαϊία πρόσω ἀθάϊ 
Ῥγὸ πόῤῥω. υοα 840 δχρ]!οδίουθ 
Ῥτοξθοίιπη 6558 ν]άθίιῦ, γϑὶ ἕουτθ 
ῬΘΥβουϊρίιπι, τὸ ἔδο" πηι αα!ά θη 
Ῥούαϊξ. Δ] πὶ νϑύβιιβ ἕογεῖ οἱοάιιβ, 
418115 ποὴ δβὲ ἀντίστροφος. τῇαϊ- 
σα] δαΐθιη Οομιῖοιβ πϑϑοῖο 6185 
ΟΡδουγαβ Ἰδίθρ 5 βἰρηϊποδαὶ ΟΥ̓θβίαθ 
δυαββαίουϊβ 46 σπὸ βρύα δὰ 6709. 
- αἴτογα δηιβίσορμϑ Ἰθρίταν 1450., 
δροάᾶιι5 1580.: «αὶ Ἔροαιι5 οἱ 1ρ56 
εοάθπι ρτορβθιποάιιπι τπθῖσο οοη- 
βουρίιβ δβὲ, ἴάαψιιθ θοὰς ᾿πθρῖίθ, 
οὐπὶ ἢ Πἰβ σαΥμπληΐθ5. ΟΠληΐθι5 
Ἰάθπ δὐριπιθηξιπὶ ἰγϑοίθίαγ. ο6- 
ἴθυαπι οἵ, ΑΘ. 796. 5644. Ἀδῃ, 767, 
5644. εἴς. 

1386. ἥρωσιν. οἵ. ἀπποῖ. δὰ 
1889. 

1387. τῆς ἕσπ. ἀντὶ τοῦ τῇ 
σχοτίᾳ. πέπαιηται ἀπὸ τοῦ Σκυ- 
δῶν ἐοημία. (Ἀοῖι. 660.) χαριέντως 
δὲ τοῦτο, ὅτι σκότους Ὀρέστης ὃ 
Τιμοκράτους λωποδυτεῖ (ἔλωπο- 
δύτει) τοὺς προστυγχάνοντας. τὰς 
νύχτας γὰρ μόνας ἐλήστευεν ᾿Ορέ- 
στης. 8. 

στῃ; 

υμνὸς ἦν πληγεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ πάντα τἀπιδέξια. γυμ υ] {4 

1389, ἥρωα αὐτόν φησι διὰ τὴν 
ὁμωνυμίαν τὴν πρὸς τὸν ᾿Δγαμέ- 
μνονος υἱὸν ᾿Ορέστην. ἥρωες δὲ 
δύσοργοι καὶ χαλεποὶ τοῖς ἐμπελά- 
ξουσι γίνονται, καϑάπερ ὶῇέναν- 
ὃρος ἐν Συνερίϑοις" ὅτι ἀγαθὸν 
γάμον Χειμῶνος ὁ ϑεὸς δί- 
δωσιν., οὐδ᾽ ἤρωες εἰς Τουτὶ 
(π184168 ΠΡΥῚ κεὶς τοῦτο) δύνανταις 
ἀλλ᾽ ἀποπλήκτους μὲν ποιεῖν 
(46 πὶ πια]6 ΠΡΥῚΪ ποιεῖν δύνανται)" 
Τὸ δ᾽ ὠφελὲς (32) οὐ κέκτην- 
ται (ἴοτι. κέκτηντο.) διό μοι δο- 
κοῦσι καὶ οἱ τὰ ἡρῷα παριόντες 
σιγὴν ἔχειν εἴο. 8. 

1390. γυμν ὃς νΘϑΈΡῃ5 βιρουῖο- 
ΥἹΡ5. 4 6ο βροϊϊαΐιβ. Β. 5.: πάν- 
τα τὐπ. ὀφθαλμοὺς, κεφαλήν. 
οἷον τὰ δεξιὰ τῆς φύσεως. ( ἐπιδέ- 
ξιὰ βιαΐ ρυϑθϑίϑηἰβϑιπιθθ ΘΟΥΡΟΥΪ5 
Ρατίθβ. ν. Πϑβυοῖ. ἢ, ν. τροπικώς 
Ἦ, 1. τοῖς ἐπιδεξίοις 5᾽ 5.1 Π σδηΐαῦ 
νεβῖθβ ρυθιϊοβίουθβ, {αῖθι5 Ποπιῖ-- 
165 ποοῖ ΧΊΟΥ βοΐθρδὲ συβββα-- 
ἰοχ.) ἐπλήττοντο γὰρ οἱ συντυγχά- 
ψνοντὲες νύκτωρ ἥρως διέστρεφον 
τὰς ὄψεις. Βι: 5011, πεγοδβ αἰοο-- 
Ῥδηίαῦ 115, 41] ποοῖ Θσοαγγουθηΐ, 
πιο] δϑιϊ 6556, ἱπρυϊπιβαιιθ ΔΡΟΡΙ6- 
χίαπι πη ηλ 16 6. 

παννυουν μον 



ΠΡΟΜΉΘΕΥΣ' ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. ΧΟΡΟΣ. 

ΠΡ, ἴμοι τάλας, ὃ Ζεὺς ὅπως μή μ' ὄψεται! 1. ἯΙ, 

ποῦ Πεισϑέταιρός ἐστιν; 
ΠΕ. 

τίς ὁ συγκαλυμμός; 
ἜΤΡ 

3) Ἁ “Ὁ 

ξα; τουτὶ τί ἠν; 

τῶν ϑεῶν ὁρᾷς τινὰ 
5 -Ὁ- [4 ν - 

ἑμοῦ κατοπιν ἐνταῦϑα; 

ὰ Δι᾽ ἐγὼ μὲν οὔ. μ 

ΟΡ δ ν » - - ΓᾺ 

πηνικ᾽ ἕστιν ἄρα τῆς ἡμερας; 

βουλυτὸς, ἢ περαιτέρω; 

ΠΕ. 

1895 τίς δ᾽ εἶ σύ; 
ΨΠΡ. 

ΠΕ. ὁπηνίκα; σμικρόν τι μετὰ μεσημβρίαν. 
ἀλλὰ σὺ τίς εἶ; 

ΠΡ. 

ΠΕ. οἴμ᾽, ὡς βδελύυττομαί σε! 
ΤΈΣ 

1391. --- ὃ Προμηϑεὺς ἀπαγγέλ- 
λει αὐτῷ τινὰ συγκεκαλυμμένος. 8. 
α6 Ῥγοπιθίῃθο νἱ46 Ηβείοα. Τηθορ. 
507., ΑΘϑομυατα Ῥγοπιοίῃθο, Αροὶ- 
Ἰοᾶ, 1, 2., δἰΐοβξᾳῃιθ. πὶσς χυϊάθηι 
ΔΡῚΕ ραγΐθϑ ρυοαϊτουϊβ. 

1895. πηνίκ᾽ ἐστὶν ἄρα. ἀντὶ 
τοῦ ποία ἐστὶν ὧρα τῆς ἡμέρας. 
τοῦτο δὲ, ἐπεὶ ὥρας ἐξήταζον εὐ- 
καίρως. (σιπὶ οἰϊαμι οϑϑοὶ.) 8. δῖα 
ααϊάθπι δρᾶ πο5 «ποσιιθ 5ο]θηΐ 
Οἴδοβὶ, οὰπι ὨΪΠ1] 4114 ΠαΡρθηΐ, 
«πιο αιδογϑηΐ. αὖ οὐϊοβιια ΠΟ δϑβὶ 
Ῥγουηθίμθιβ, 5εα πϑροίϊοβιιβ ταὶ ΟΠ 
ΤΠ ΧΙ Π16. Ἰρίταν 14 ΠαΆΘΥ σα ραΐδη- 
ἀμ δϑὲ ρχγορίθσβι, «αΐα οαρὶξ νε- 
ΞΡΟΥΘΠῚ 6556 δι ποοΐθηι. 6 σοη- 

5ρι:οἱδίασ ἃ σπούπδπι ἀθοχαμπι, (Υ14 6 

τί γὰρ ὁ Ζεὺς ποιεῖ: 

Ἰρβασι 5010]. δα 1399.) ργοάίθσζαὶ 
δαΐετη ΟΡ νο]αΐο οαρῖϊθ. 

1397. βουλυτός. ἴοταριιβ, {πο 
βονεβ πρὸ βοϊνιιπίασ, Γμπιοΐδη. (-- 
ἴδρ]|ο ο. 1. σχεδὸν ἀμφὲ βουλυτὸν 
οἴο. 86. οἵ. Αρο]ϊοη. ϑορῇ. 1δχ. 
Ἠοπι. ἢ. ν,, 1ρίψιβ Ὑ11ο15. εἴσ. 
περαιτ., αἰϊφματιο μέγα τἰϊμὰ 
ἐθπιρμ5. Ῥτομηθίπθαβ ἤθη ΡΙβῖΠ6-- 
Ἰδοὺ φιαδθϑυϊοηῖθιι5 γθβροπᾶθὶ, 568 
5185 ἰθηΐιη) Υ65 οὐαί. ἴπηα46 ἢϊς 
ἀἸοε 56. δὰπὶ ΔΡΟΙΠΊΪηΔΥ. ΟΕ]556 
(βδελύττεσϑαι, αἱ ΡΙας, 695.), φυῖα 
Ὀ15 ἀθ ποιηΐηθ ἱπίθυγοραίιθ ΠΟῺ 
χεβρομηαογαδῖ, Β. 

1398. οἴμοι ἱπαϊρυιαγεῖϊβ θϑὲ, πὶ 
1177... ϑορῆ. ἀπὲ, 86. 1ἸρΊάθηι 906. 
οἴμ᾽, ὡς λάλημα δῆλον ἐχπεφυκὸς 
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ἀπαιϑοιάξει τὰς νεφέλας, ἢ ξυννεφεῖ; 
1400 ΠΕ. οἴμωξε μεγάλ᾽ ! 

Ρ᾿ 
ΠΕ. 
ὙΓΡ. 
ΠΕ. 
ΠΡ. 

ὦ φίλε Προμηϑεῦ. 

’ 

τί γάρ ἔστι; 

δ' Ἁ 2 , 

οὐτῶ μὲν ἑκκεχκαλυψομαῖι. 

-" . Ἁ Υ 

παῦε, παῦε, μὴ βόα. 

, Ἁ 4 ὕ 

σίγα, μὴ καλει μου τοὐνομα 

ἀπὸ γὰρ ὀλέσει᾽, εἴ μ ἐνθάδ᾽ ὁ Ζεὺς ὄψεται. 
2 2 δ΄ , , ᾽᾿ Γ 

ἀλλ᾽, ἵνα φράσω ὅδοι πάντα τἄνω πράγματα, 
1405 τουτὶ λαβών μου τὸ σκιάδειον ὑπέρεχξ 

» ς μ᾿ ’ 7 ς΄ -»" [ ’ 

ἀνωϑεν, ὡς ἂν μὴ μ' ορῶσιν οἱ ϑεοί. 

ΠΕ. ἰοὺ, ἰοὺ, 
ῬΟ 21 ἐν ΄ ἈΠ Ὶ κι 9; τὰ τῳ . 

εὖ γ ἑπενοησας αὐτὸ καὶ ποομηνίκῶς- 1. 

ὑπόδυϑι ταχὺ δὴ, κᾷάτα θαῤῥήσας λέγε. 
1410 ΠΡ. ἄκουε δὴ νῦν. 

ΠΕ. 

ΠΡ. ἀπόλωλεν ὁ Ζεύς. 
ΠΕ. 

- κι: τί γὰρ ὁ Ζεὺς ποιεῖ; - 
δέω ὁδὲ οοοίϊ ἐθπιρθϑέαϑ9 φιιοὶ 
ἔθπις ζαῖὲ -- 112 εῖο ἀπιιπὶ 515 ΠΟΥ 6 
νοϊθραηΐ ΑἸΕΠΟΙ, σοοϑὶιπὶ 6556 οἷτι- 
υἱαπῖ. Θϑ θη ᾿δἱεραηιία αἀΙσορδηΐ 
ὁ Ζεὺς ὕδωρ ποιεῖ. 1. 6. ΡΙαἵς 
(ΤΠ ΘοΡΒ τ. ΟἸγ. ο. 8, 9.), νεῖ ὁ 
ϑεὸς ποιεῖ ὕδωρ. (δ εβρ. 961.) 

1899. ὑπαιϑοιάξει (εἰς). σκορ- 
πίξει. εὐδίαν ἄγει. συννεφεῖ δὲ 
συνάγει τὰ νέφη. οὐχ ὁρᾷ γὰρ αὖὐ- 
τὸν ὁ Ζεὺς νεφῶν ὄντων. 8. 

1400. 118 τπρπρΥ. οἵ Β Ραγίβ. 
νυ]σο ἐκκαλύψομαι. τηοπεπΐ, Ατεῖ-- 
οο05 Ρϑιπὶοροβεξιϊςισα ΠΟ ποῦο 
ῬΥύο ζαϊιτβ 1. Ρ8585., 5866 βἔϊδηὶ ΡΥῸ 
ΤαΓΗΤΙ5. τ]  ἀἸοΥπ τπιἰϊ]. ν. ΡΊΘΥΒΟΙ, 
δα ΝΠ Ρ. 2395. βεψα, οἱ Μϑίι. 
δτ. σγυ. ὃ. 498. -- οὕτω. σε; 
ἐας θα. 118 56 Ππαρϑὶ γθβ, πὶ ἴὰ 
τ] ἩΪΠ] ρῥγϑθίθυθα σὑϑβρομάθϑβ. 
ΟΡτ5 τ]πϊ δβὲ. τἰὶ συϑ]ϊοίαπι ἴηνο-- 
Ἰαογα Οδρ 15, ἴρβθψαθ νι θαπ, σαι 
Υοὶ 510. 

1408. Μ558. ἔεγθ ὀλέσει, πιϑοϊθοῖο 
ἈΡΟΒΙΓΟΡΠΟ τιῦ Ξαθρῖιι5 ξαοῖιιπι. Ρτι- 
δία οβαα. ὀλέσεις, 4.88 ν] ἀθέιτ 
6858 ΟΟΥΥΘΟΙΪΟ 6].5, Ζὰὶ ποϑβοϊχοῖ, 

Ξ 3 ’ , 

ὡς ἄκουοντος λξγε." 

ῬεΝι αν 3 5 , 

πηνίκ ἅττ ἀπωλετο; 

φαϊᾷ ξδοθυθὲ ἰςίο ὀλέσεε, δἴθρϑῃηβ 
δϑὲ βιι5 ΟΡρἕϑανυ 15 ΠΟΟ ΘΘΠΘΓΘ, 

ἀθ στο τπιϑὰὰ Θχροβαϊδ ΔΑΓ ΠΗ, 80. 8τ. 
δ. ΟΊ ΕΣ 85 δπηοῦ, -τ- ἀπὸ γὰρ 
ὃ λ. τηϊεβῖβ. μὲ 84 αἰτιπιααδ νϑυ- 
θτα ρΡοσεϊηθέ. 

1405. σπιά δ. κατασχεύασμά τι. 
ὅπερ ἔχουσιν αἱ κανηφόροι (4448. 
ἀπιοῦσαι εἰς τὰ ᾿Ελευσίνια ὑπὲρ 
τοῦ μὴ κάεσϑαι ὑπὸ τοῦ ἡλίου. --- 
5. ὠπιροζιατπ (ὡΡαγαϑβο[γ; Ζαδπι 56- 

οὶ ἀρΡογίαν!. ὑπέρεχε; ὑπερ- 
ἄνω ἔχε. δΏρΘΤ τηθ ἐθηι6, τἱὖ Ἐσιι. 
1111. οἵ βϑθρῖαϑ 3Ρ. Ηοπὶ, Ε 8. 
μοὺ ρουξηροι δά ὑπέρεχε. 

1408. 56αιι. προίι., ργονίάθ. Ξϑὰ 
51 πὰ] 86 Ργομιθι μοὶ ποπΊθῃ ΔΙ] πα 1, 
ὑπόδυϑι; δωδὲ δαπὶ, αὐ Ρ]αΐ. 
7390. Β. 

1411. πηνίπ᾽ ἄττ᾽. ἴϊα οοά. 
ῬΥΘΘΙΘΥ Ὁ Ρασῖς, εἱ συρίη, 111: πὴν. 
ἀρ᾽ (ἄρ᾽ ἀπ΄ φιοά οσοιρανῖξ ΒΥ. 
αὐ 1056 Επρξαιὶι. » {πηι ἰαυααΐ, δᾶ 
Ηοπ. Ρ. 148. ὀχίσ.: φασὶ δὲ οἱ 
παλαιοὶ περὶ τοῦ ἄττα, καὶ ὅτι 
τρία δηλοῖ" τὸ τινὰ. ὅτε καὶ ψι- 
λοῦταε" τὸ ἅτινα, ὅτε δασύνεται" 
καὶ τρέτον τὸ πύτε ἢ το ἰσοδυνα- 
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ΠΡ. ἐξ οὗπερ ὑμεῖς ὠκίσατε τὸν ἀέρα. 
ϑύει γὰρ οὐδεὶς οὐδὲν ἀνθρώπων ἔτι 
ϑεοῖσιν, οὐδὲ κνίσσα μηρίων ἄπο 

1415 ἀνῆλϑεν ὡς ἡμᾶς ἀπ᾿ ἐκείνου τοῦ χρόνου, 
ἀλλ᾽ ὡσπερεὶ Θεσμοφορίοις νηστεύομεν 
ἄνευ ϑυηλῶν᾽ οἵ δὲ βάρβαροι ϑεοὶ 
πεινῶντες, ὥσπερ ᾿Ιλλυριοὶ, κεκριγότες 
ἐπιστρατεύσειν φάσ᾽ ἄνωϑεν τῷ Διὶ. 

1490 εἰ μὴ παρέξει τἀμπόρι ἀνεῳγμένα, 
δ᾽, 2 ἵν εἰσάγοιντο σπλάγχνα κατατετμημένα. 

ΠΕ. εἰσὶν γὰρ ἕτερον βάρβαροι ϑεοί τινὲς 

μοῦν τούτῳ. ᾿Δριστοφάνης" πύ- 
ἅὅου. 7 ελιδὼν πην (κ᾽ ἄττα 
το ἀκώμγα Βιγραθββ. ἴθ ἀρρεπα. 
δα Ὠανναβὶὶ ΜΊβ5ο. οὐἱῖ, ρ. 480.: 
γ,) 8606,“ 1πα4πϊξ, .. δα]θοῖϊνα π68- 
ἴγᾶ Ρἰ γα Δαν θυ ΠΓΘΥ αἸοα ἐγ, 
αἰ οἷα εἴο. αι ἄττα εϑὲ φιο- 
εαπιπιοίο, ϑδιυῖ ἂς ἰθιηρουθ αὐέ- 
ψμαπάο γ ἐατιά εῖπ.,) οἷ πηνίᾳκ ἄττα 

φιμαπιαο ἑατιάεπι7) 40 ΟἸΤΟΙΓΘΥ ἔθηι- 
ῬΡογε 2" οὗ,, 4πο5 Ἰδπάδηΐ, Ηδτ- 
ῬΟΟΥ.; Ἐιγηι. Μ.. Βοορεον. Ἠοοῖν. 
ῬΕΣΙ, .6Υ..:1, Ῥ. 152. 564ι.; Ηετ- 
χαδηπ. 8 ἹΡΟΥ͂. δπηηοῖ. 37. οἴο. 
οεἴογτη παρῳδῶν Πδδο ἀἴσοσα υἱ- 
ἀδίαυ ΡΙβι πϑίαθγιιβ, οἵ, 1395. 

1414, εἴ. Ξιιρτα 187. --- 194. 

1416. τη ]!]εγοβ ΟἹΪπλ τη 66 11} 
ΤΠ ϑποΡ Πουϊοσαπι αἰθπι, 1. ὃ. ἰοΥ- 
τσ (ἔδδίιιπι Θῃϊπὶ 11πἃ 5. αἷ68 
ἀυγαθαιῦ) 76]: πἴοὸ οο] ΕΥ̓  βο]θραπῖ; 
δα 46 Πὶ ΤΟΥ ΘΠ ΑΥβέ. Πα δ]! α1Ὁ, 
ν. 105 86 ἼΠοβη,, 86. Κ. 

1417. ϑυηλῶν, ϑυσιών. 5], 
γψιοῖ. Β.: ϑυηλαὶ τοῦ Ἰαηέπτη ΡΥ]- 
ΤΩ Ἰ18 6. δαηΐδ ψ] οἰ] ΑΥ̓ΤῚ (Π|44. 9, 
220. Ἰρίχμε Ηδγπ.}, διξ δχιϊβρί οἷα 
(ΡΒοΐῖ. Ἰεχ. Ρ. 75.}). 5εἀ οἰΐαπι νἱ-- 
Οὔπηαθ, 486 ᾿πηπηοϊδηΐιγ, ν. Αὐπ 
οδα. ἀρ. ΑΙΡ. δὰ Ηδββυύοῃ. ἢ, υ. εἴς. 

1418. ὥσπερ ὝΖΑΣ (χκεκριγότες.) 
“ἰίἰδυμος" ὥσπερ βάρβαροι. ἀνέ- 
πλασε δέ τι γένος ϑεῶν βαρβάρων 
Τριβαλλῶν ἀνώτατον, οἷον ὥσπερ 
ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων [2) βάρβαρα 
ἔϑνη ποῤῥωτάτω παϑεστήκασι. (το- 

οἴ φαΐάαπη 411τ|5 1Π 50}|01715: ἄνω- 
τέρω δέ φησιν αὐτοὺς οἰκεῖν. ὡς. 
τῶν Ἑλλήνων ἀνωτέρω οἰκοῦσι καὶ 
ποῤῥωτέρω οἱ βάρβαροι.) περὶ δὲ 
Θρῴκην εἰσὶν οἵ ᾿Ιλλυριοί. - οἵ 
γεωργεῖν μὲν οὐκ ἔχουσι γῆν, λῃ- 
στεύοντες δὲ τρέφονται. (ϑίγταρο 9, 
δ... Βα. ὙΠΔΌΘΒΕΙ: εαρ, 10 7- 564α.: 
τοιαύτη͵ δ᾽ οὖσα ὠλιγωρεῖτο πρό- 
τερον ὴ Ἰλλυρικὴ παραλία" τάχα 
μὲν καὶ κατ΄ ἀγνοιὰν "τῆς ἀρετῆς, 
τὸ μέντοι πλέον διὰ τὴν ἀγριότητα 
τῶν ἀνθρώπων καὶ τὸ λῃστρικὸν 
ἔϑος.) τὸ δὲ κπεκριγότες μίμη- 
σίς ἐστιν οὐκ εἰς τὸν ἦχον, ἀλλ᾽ 
εἰς τὴν ἀσάφειαν τῶν βαρβαρικῶν 
διαλέχτων. 8. 46 νου. κρέξεεν», 
ᾳιοὰ οἵ δνίαπι οϑὲ οἵ σϑοΐθ 46 
ῬδυθαΥβ, ΘΝ 111 ΠΊΟΥΘ β στ] ἀθηςίριιβ, 
αἴοὶ ροιαΐε, οἵ, Ηεγῃ, δᾶ 1Π||δἅ. 
16. 470. Β. 

1419ϑ. ἄνωϑεν, ἄνω, ϑμρτα, 
αὐ 1480. (1448.) Ε Β. εἴ. ᾽14ρ6δ. 

1420. τάμπ. ἀν. φαΐα 8611 ἔδι- 
ῬΟΥΘ οαββϑηΐ ΘΟμλ εὐ οῖα δὲ Θπιρο- 
Υἱα οαπαμπίιτ, Πδιποβίῃ. ΟἸγητΗ. 
2. ((.1. »..92. Οταϊῖῖ. συ. δα, ΒΘ Ι5Ε.): 
κεκλεισμένων τῶν ἐμπορίων τῶν ἐν 
τῇ χώρα διὰ τὸν πύλεμον. οΥἹεί! 
δα 6 πὶ Τοχ ἈΘ] τππ 5ΘΟΥΙΠῚ ἸΏΪΘΙ 
ν65 οἵ ἀθοβ, 151] Ἃ11 δνίθιι5 νο- 
Ταθυῖην ᾿πηρουϊαπι γράάογυα; οἵ 78παι 
ΟἿ Ἰμτογοθρίϊ βιπξ, Ῥοβέχααπι δδ-- 
Υ6 ΠῚ ταιιην ουτιηΐ ἀνθ8. 6. παρέ- 
ξει ἂν. οἤὲιοίοε, πὲ ἀρφτγίαγεξιιτγ 
αΓξ ΑἜβοῃ. ϑουοῦ, 8, 16. παρέχειν 
γνώσιν. Β. 
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ανωῦεν υμῶν;: 

ΠΡ. 

ΔΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

οὐ γάρ εἰσι βάρβαροι, 
δϑεν ὁ πατρῴῷός ἐστιν ᾿Εξηκεστίδῃ; 

1495 ΠΕ. ὄνομα δὲ τούτοις τοῖς ϑεοῖς τοῖς βαρβάροις 

τί ἐδστιν; 

ΠΡ. 

ΠΕ. 

ὅ τι ἐστίν; Τριβαλλοί. 
μανϑάνω. 

ἐντεῦϑεν ἄρα τοὐπιτριβείης ἐγένετο. 
ΠΡ, μάλιστα πάντων" ἕν δέ σοι λέγω σαφές. 

ἥξουσι πρέσβεις δεῦρο περὶ διαλλαγῶν 

1450 παρὰ τοῦ Διὸς καὶ τῶν Τριβαλλῶν τῶν ἄνω" 

ὑμεῖς δὲ μὴ σπένδεσϑ᾽, ἐὰν μὴ παραδιδῷ. 
τὸ σκῆπτρον ὁ Ζεὺς τοῖσιν ὄρνισιν πάλιν, 
καὶ τὴν Βασιλείαν ὅοι γυναῖκ᾽ ἔχειν διδῷ. 

ΠΗ. τίς ἐστιν ἡ Βασιλεία; 

ΠΡ. 

1455 

1493. βάρβαροι ϑεοί. 
1494. ἴϊὰ Βτ. ροσρθύδηιν 001 Ἔ ξη- 

κεστίδης, «ποιπααπιοάπιν. ῬΘΥΠ,1- 
ΒΟΥ βοϊοὺ ς οπὶ Ἰοΐα βιιρβουϊρῖίο. 
ΒΥ. ; ποτισιθ οχιῖπι δαγραγὶ ((11}) διμγιῖν 
ὁ φωΐδμε Ῥαΐγίμβ δὲ δμμ ἔχθοε- 
σε Τὰ ᾿π χα 5106.) 486 Πρ δὲ 
ΑἸΠΘηἶβ ἴπ πιϑριϑιγαϊπαηι ἡδ᾿8] 65 
δὲ νίϊαια, πος εγαῦ: εἰ ᾿'ἀϑηναϊῖοί 
εἶσιν ἑκατέρωϑεν ἐκ τριγονίας, καὶ 
τὸν δῆμον πόϑεν, καὶ εἰ ᾿“πόλλων 
ἐστὶν αὐτοῖς πατρῷος καὶ Ζεὺς ἕρ- 
κεῖος. ας 46 σὰ νἀ, Ῥο]]ιοῖβ 1π- 
Ἰεσρρ. δὰ 8, 8ὃ5.. (ἱπρυ]πλ15. Ηρηι- 
βίθυπιβ. Ρ. 902. ογύδηΐῦ νϑῦὸ Οὐδο- 
οἷβ οἰΐδηι 811 αἷϊ πατρῷοι. ν. Ρεο- 
Υἷ2. δα Αδ]ἴδη. Υ. Η. 8, 22, 4, Β.) 
οὐ Ῥοριῖΐ. 46 Τϑρο. Αἰξ, Ρ. 9921. π6- 
ΤῸ ρύοὸ οἷν Αἴπθη. βαρ ορδίιγ, 
δὶ οἱ δϑϑοὶ Αρο]]ο πατρῴος. 1α- 
οἶτοο ραΐγθβ, «παπὶ ἴῃ ΟἸΧΊΔΙἰτιηι 
4100 ΠΙΙΟ5. ᾿ΠΒΟΥΡῚ οαγαραμπξ, ροϑῖ- 
4ἀ8πὶ 605 δα οἰγ]8]65 ἀθαιπιχούδηῦ, 
ἈΡΟ]Π πα πατρῴου 561 ἐπίθ]αυῖβ 
ΒΔ ΟΥ5. ἰηἰ ΠΑ ΡδηΣ, απο οϑέθμπα!ϊς 
Τ)οπιοϑίῃ. οταῖ. ο. ΕπΡα]. Ρ. 1315. 
Ἐχϑοθϑιϊθ5. διΐθπὶ, ΟἿ] ρϑύθρυϊηᾶ 
οὐ βϑυύν δ ΘΧρυοθαίιυ ΟΥ̓ΡΟ βιιργα 
730., ϑ5δοζαὰ Αρο]ιηὶθ πατρῴου; 

καλλίστη κόρη, 
ἥπερ κεραμεύει τὸν κεραυνὸν τοῦ “]ιὸς, 

ΑἸΠΙΘΩἰθηϑῖθιιβ οἰνίθιια ῬΘΟΙ]ΙΑΥΪδ8, 
ΟΟΙοΥθ ποὰ ρΡοϊογαΐ οἷο. 

1490, Τηιραΐ τὰ Μοθϑία Παρὶξα-- 
σαῖς: το, ὙΠ παδ 90:5. 4, 10]. 
(ϑῖχαρο 1.1]. δὰ 1418. ρΡ. 108, κατα- 
στρεψάμενοι δέ ποτε οἱ Αὐταριᾶται 
(σα θὴ5. ΠΙγυ]οασ αι ἔου 1551π18) Τρι- 
βαλλοὺς ἀπὸ ᾿“γριάνων μέχρε τοῦ 
Ἴστρου καϑήκοντας ἡμερῶν πεντε- 
καίδεκα ὁδὸν, ἐπῆρξαν καὶ τῶν 
ἄλλων Θρᾳκῶν τε καὶ Ἰλλυριῶν.) 
58ε4 Παρ Ποὺ νου. οἰΐδτα οοπικῖ-- 
Ο8Πὶ Υ]Π17) ἴα τὖῷ ΞγοΟρΠδηΐδθ 60 
5 ση ΠΟ Υθηζασ, ν. Ηθϑύ οι, ἢ. ν, οἱ 
ῬΠοῖ. Ἰθχ. Ρ. 441. Β. 

1427. τὸ ἐπὶ τῇ ὕβρει ἐπιτρι- 
βείης, ἴπααῖ 8... ἢ, 6. ναρμία, 
Ρόγθαδ, αἴ, τποπϑηΐα Β,, Ρ]αὲ, 847. 
ἤδῖλο σομ ἐπ] 6] 181 1 Υ̓ 56 76 1556 
Π πος ἀθοβ. ρυᾶθοοβ δὲ Ὀδυβθᾶτοβ, 
ΠΊΟΥΘ ΠΟΠΊΪΠΙΙΠΊ. 

1428. σαφὲς, σαφώς. --- Β. 
1431. ἴῖὰ ψοββίδῃη., Ῥούβοῃ. δᾶ 

ΗΟ. 1174,, Πϊμα. Πἰρχὶ βοϊοθοθ 
σπένδησϑ'᾽. 

1485. κεραμεύει Ο Ῥαγῖβ. δὲ δαᾶ, 
νοῖσ,, αιιοα σχϑθοῖθ Βυ. ἐπϊδιι5. 8110-- 
γα οοαά, βουίρίιταπι ταμεξύει, 
1439, 5] θοἴδια 118, σϑριυαϊανδ, 
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χαὶ τἄλλ᾽ ἁπαξάπαντα, τὴν εὐβουλίαν, 
τὴν εὐνομίαν, τὴν σωφροσύνην, τὰ νεώρια, 
τὴν λοιδορίαν, τὸν κωλακρέτην, τὰ τριώβολα. 

φήμ᾽ ἐγώ. 
ἥν γ᾽ ἣν σὺ παρ᾽ ἐκείνου παραλάβῃς, πάντ᾽ ἔχεις. 

ισῶ δ᾽ ἅπαντας τοὺς ϑεοὺς, ὡς οἶσϑα σὺ..- μ 

ΠΕ. ἅπαντά τἄρ᾽ αὐτῷ ταμιεύει. 
ἽΓΡ, 

1440 
τούτων ἕνεκα δεῦρ᾽ ἦλθον, ἵνα φράσαιμί δοι" 
ἀεί ποτ᾿ ἀνϑρώποις γὰρ εὔνους εἴμ᾽ ἐγὼ ... 

ΠΕ. μόνον ϑεῶν γὰρ διὰ σ᾽ ἀπανϑρακίζομεν. 
ΠΡ. 

1445ΠΕ. νὴ τὸν Ζ1{᾿ αἰεὶ δῆτα ϑεομισὴς ἔφυς. 
ἘΠῈ Τίμων καϑαρός. ἀλλ᾽, ὡς ἂν ἀποτρέχω πάλιν, 

φέρε τὸ σκιάδειον, ἵνα μὲ κἂν ὁ Ζεὺς ἴδῃ 

7οοιπι ἴη6 556 υἱα]ξ 1π ρϑυομοπιδβῖα 
κεραμεύειν κεραυνόν. Β6.: ..01646- 
ἴαγ ,“’ Ἰπαυ1δ, .. Θ 6 1 511}11}1{π- 
αἴης Παγαπὶ νοσιιηι, 4851 κερα- 
μεύει τὸν κέραμον αἴδαι, ΥἹ θη 5 
7ον5 ζυϊπηθη, ταπααπι, Ὡ]}1115 
τα 6 111.“ κεραμεύει Δα τὴν εὐβου- 
λίαν εἴ το] 4 βαρβίδηξζινα ρουτ- 
δῦ ῬΕΥ τϑῦρτηθ, νἱὰ. Μαΐῖ. συ, 
στ. ὃ. 612. 1Π. ἀποά αἰτίπεξ δὰ 
μδῆο προσωποποιΐαν τῆς ασιλείας, 
5080].: ἔστι δὲ καὶ παρὰ Κρατίνῳ 
ἡ Βασιλεία. «τἀπὶ Τονῖ5 ΠΙΊάτα αἰχὶς 
8ρΡ. διαηθπὶ ΒΡ ΓΟΉΙΙ5, 6(06]1 δπι- 
τοῖα οἱ Τιίαθαθ Ὠ]οά. 816. 95 59. 

1488. τὴν λοι δ. ὡς καὶ τοῦτο 
ἕν τῶν πολλῶν. εἰς αὔξησιν δὲ τῆς 
κωμῳδίας τοῦτό φησι. 8. λοιδορία 
ΔΡ ΑΥΠΘηΙθηϑίπι ΠΟΥ θι.5 δα 10- 
γοπὶ ἰγαηϑδίοσίασ, Β. τὸν κολ. τὸν 
ταμίαν τῶν πολιτικῶν χρημάτων. -- 
5. οὗ, γ65ρ. 665., 694. τὰ τρεωβ.» 
ταθγοθᾶθηι ἀἰμγη8 ΠῚ 7πα]σαμη. νἱαθ, 
τηοηθπηΐθ Β,, Ρο]]ασο 8, 90. οἷο. 
οβ5.: σαν ἔν δολόσιος Μάραοἴείτι, 
1)16 ἀἰπδείίοι ἐὐρίεγε, τραϑ Ζώσι 
Ἰοπσιογτι Ζεμ δοάαγ, ἔϊπά αἰϊδ5 
ἀπάθγα, ργοδϑ μι. ᾿ἰθῖχι. αἷδ ρμξθτε 
Ἡ αεδι,) πιὰ ρμὲ Οδϑοίξ. τ. δε - 
ΒατΡ γ τι. ϑολι[εαγϑοπαῖ. ὑ7παὰ ἰο568 
“Μαμὶ, τ ρηθραρήρῥς μ- Ττγιοοίο, 

1439. τἄρ᾽ Π1η4,; “πο ῥγααβίαι 
να] ραῖδθ Ἰθοι]οηἱ γ᾽ ἄρ᾽. Βε,: ταμ. 
αυῖα αἰΐοχ ἀἴχογαὶ τὸν κωλαχρέτην 

οἵ τὰ τριώβολα. ΒΦ. Ῥγδοίοτοα τα- 
μιεύειν σομπογαῖϊι 5]ρηϊποαῦ αὐἀπιῖ-- 
χιίϑέγαγε. 

1440. πάντ᾽ ἔχεις. οὗ, 1961. 
1443, ἀπ. -- ὀπτὰς ,ἐσϑίομεν. 

(Ευτίρ. Ογοὶ. 844. ὡς ἕτοιμά σοι 
ἑφϑὰ, καὶ ὀπτὰ καὶ ἀνθραπιᾶς 
ἄπο χναύειν.) --- ας ἐν κωμφῳδίᾳ 
δὲ τοῦ εὐτελεστέρου ἐμνήσϑη ,᾿ ἐπὶ 
ἄλλων μέγιστα ἰσχύοντος τοῦ πυ-- 
ρύς. 85. οοπῖγα ΑΘΒΟΠΎ]ι5 80. Βε6. 
(Ρτοσι. 7.): παντέχνου πυρὸς σέλας 
Θνητοῖσι κλέψας ὥπασεν. 

1445. ϑεομ. ἔφυς, ὁ μέν φησε 
τῴ Προμηϑεῖ ἴσόν τι τῷ ὑπὸ 
ϑεῶν μισούμενος, διὸ καὶ 
ὀξυτόνως ἀναγνωστέον" ὁ δὲ τὸ 
ἕτερον δέχεται μισῶν ϑεοὺς 
(ϑεομίσης), ὡς ὁ Τίμων ἀνϑρώ--: 
πους. 8. 

1446. Τίμων καϑ.., νογμ5 οἷ 
γώ Ρμέμβ Τἴποτι. Κ. ν. ΒΆΒη- 

δρῶ, δὰ Χομορῃ, Με, ϑοοχ, 9), 
2, 8. εἴ Κορρίδθυβ. 0055. Ρ}11ο], Ρ. 
17. Β. Εγταΐ ΤΙπηοη ΟΠ ἰαπΐαηλϊ 

Βοχϊπιιη], 864 οὖ ἀθου πηι ΟΒΟΥ͂, 
Ταιοΐθητβ ἔπ ΘΟΡΠοτηηΣ αἰ 8]ΟρῸ (ο. 
84,) ἔδοῖς δαπὶ Παθο ἀΐσοσο: πάν- 
τας γὰρ ἅμα καὶ ϑεοὺς καὶ ἀν- 
ϑρώπους μισῶ εἴα. 86. νἱχῖϊ δὰ-- 
ἴοι πηι ΑἰΠΘΗ5, πὸ ποΐιμη 6ϑβΐ. 

1447, 8. οἔ, 1405. 5.: κανη- 
φόρῳ. ταῖς γὰρ κανηφύροις σκιά-- 
δειον καὶ δίφρον ἀκολουϑεῖ τις 
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ἄνωϑεν, ἀκολουϑεῖν δοκῶ καἀνηφόρῳ. 
ΠΕ. καὶ τὸν δίφρον γε διφροφόρει τονδὲ λαβών. 

1450 ΧΟ. πρὸς δὲ τοῖς Σκιάποσιν λίμνη τις ἔστ᾽, ἄλουτος 
ἀντ. β΄. 

οὗ ψυχαγωγεῖ Σωκράτης" 

ἔνϑα καὶ Πείσανδρος ἦλθε δεόμενος ψυχὴν ἰδεῖν, 
ἢ ζῶντ᾽ ἐκεῖνον προὔλιπε, 

δ σφάγίι ἔχων καμήλου ἀμνόν τιν᾽, ἧς λαιμοὺς τεμὼν, 

ἔχουσα. Ἑρμίππου ϑεῶν (ἔοσι. Ἕρ- 
μιππος ᾿ϑέω)" ὥσπερ αἱ κανη- 
φόροι, Μευκοῖσιν ἀλφίέτοι- 
σιν ἐντετριμμένοις; Ἐγὼ δ᾽ 
ἕνεκα ψαλάϑων (ἔοχε. ἐνέγκας 
ψηλαφῶ) τὴν διφροφόρον. Νι- 
ποφῶν δὲ ἐν Χειρο) γαστόρων γέννα" 
αὐτὸς ὀλίγον (ἀν) ἄναγε Ἀπὸ 
τῆς διφροφόρου. χρηστὸς 
εἶ καὶ κόσμιος. κανηφύροι 
ούϑην Ῥι6}|186. Ἰησθηθδθ, 4τ886. ἴῃ 
Ῥοπιρῖβ. γσϑίαξ αηδεποπαθοῦίηι, 
δεοβίαρδμηξ οδηϊβίσγα. ν. Ῥποὶ, ’θχ. Ρ. 
97. Ξθαα., ϑρϑηῆ. δα (41}11πι. ἢ. 1 
(ον. 1927. ρ. 894. ἀε διφροφύόροις 
νὶαρ ἤδβυοῖ. ἢ. ν. εὖ ϑρϑῃῃ. δὰ 
ΟΑΙΠα. Ἡ. ἴα Τόν 67. Ἐ ΡΒ. δἰΐαπι 
Ἔσο]. 765. σομοΥΥῚ 7.551} ΒΘ. 

1450. -- ταῦτα ἐξήγησίς ἐστι 
τῶν ἀνωτέρω (1377. --- 1890... γένος 
δὲ ἔστι (ϑοίδροάαπι) περὶ τὸν δυ- 
τικὸν ὠχεανὸν πρὸς τῇ κεκαυμένῃ 
ζώνῃ. τούτους δὲ ἔχειν βήματά 
φασι τοῦ παντὸς σώματος μείξονα ξ: 

διὰ δὲ τὸ μὴ ἔχειν οἴκους, ἀλλ᾽ 
ὑπὸ τοῦ καύματος ἀναλίσκεσϑαι, 
τετραποδηδὸν βαδίζοντας ἀνορϑοῦν 
τὸν ἕτερον τῶν ποδῶν, καὶ σπιά- 
ξειν τὸ λοιπὸν σώμα. ὡς ἀψύχους 
ὁὲ διασύρει τοὺς φιλοσόφους, καὶ 
ὡς ἐπὶ σκιᾶς βαδίζοντας. (2) 8. Β.: 
.97, Εὔδι Ρ]η. Η. Ν. 7, 2. Ηδυροου. 
Ῥμοῖ. Ρ. 884. Ηδβυοῖ. ἰγδαϊα θυιηΐ, 
δοηΐθηαι ΠΡ γοαπὶ ἔμϊδδθ Ρϑαϊθιιβς 
Ἰαϊ9; 564 ὨΠῚ Ρ]θύδχιθ νυἱάθηλιτ 
ἀιθῖα Οἴθβίαθ διιοϊουιαΐθ, σαὶ ἀ8 
115. δχροβιιθσαὶ (ν]ά. Ρ]ῖη. ἰ, 1.}, 
οἰβὶ πὶ δηΐθ Οἰθβίαπι Σχεάποδες 
Ογδθοὶβ πηοῖαῖσβο νταἀθηΐιγ, -- δὰ 
Ἰδοιις (λίμνας) 5ο]θθδῃΐ 8}]1Πη185 
οχ Οἴοο οἴϑύθ, ιυἱὖῷ δα Ἰδοῖπὶ ἀνϑύ- 
πηι, Υ. Πδν]5. δα Ο(ἷο. Τιο. 1, 

16., ΝΥ 6556]. δα Ὀϊοῦ. 5. 1. ρ. 967." 
ἄλουτος. οἵ., τιομοπΐθ Β6,, ΝῸΒ. 
887. Ξε44ᾳ. 5.: ἄλουτον δὲ εἶπε 
τὴν λίμνην (ἴπιο τὸν Σωκράτην). 
καϑὸ ἀλουτοῦντες καὶ δυποφοροῦν- 
τες ἐφιλοσύφουν οἱ περὶ τὸν Σω- 
κράτη. 

1451. ψυγαγωγεῖν Δ ΒΙρταπ 
δϑὲ νϑύθτηι: π8πὶ δὲ βρη Ποδὲ 80}1- 
Τ}11}}} αἰισΕΥ̓Θ,) ΑἸΠσοτθ, αποᾶ 6ο- 
οοπᾶο, ἀεϊθοίαηαο, δ] 15 αιιθ πιο 5 
ΠΥ ροῖθϑβὲ (νυν, Οπρευ, ΟΡ 55. 9, 14.). 
οἵ δῃηϊπιᾶβ δατισοῦθ, δνοσδᾶύβ (ν. 
6556]. δὰ Ὀϊοα. 8. 1. ρ. 108.) Β. 

1452. Πείσ. οὗτος δειλὸς ἦν. 
ἦλθεν, οὖν ψυχὴν ἰδεῖν ϑέλων, ἐπεὶ 
οὐκ εἶχεν, ὡς Εὔπολις ἐν Ἄστρα- 
τεύτοις Πείσανδρος εἰς Πα- 
κτωλὸν ἐστρατεύετο, Καν- 
ταῦϑα τὴς στρατιᾶς (πιαῖθ 
᾿ρνῖ τῆς σῆς στρατείας) κάκιστος 
ἣν ἀνήρ. ἁπανταχοῦ δὲ ἣν δειλός. 
ἦν δὲ τὸ σῶμα εὐεκτής ---- καὶ 
δωροδοκῆσαί φησιν ᾿φιστ. Βαβυ- 
λωνίοις: διὰ τούτων γ (ἴἕοτι, 
ἂν) δῶρ᾽ αἰτοῦντες (αἰτοῦντές 
γ ἀρχὴν πολέμου πορίσειεν 
Μετὰ Πεισάνδρου. δύο δέ εἶσι 
ΤΠεἰσανδροι, πκαϑάπερ, Εὔπολις ἐν 
ΜΙαρικᾷ φησιν" (α ἄκουένυν, 
Πείσανδρος ὡς ἀπόλλυται. 
(β΄) Ὁ στρεβλός: (α΄) οὔκ, 
ἀλλ᾽ ὁ μέγας, ὁ ὐνοπένδις 
καὶ Πλάτων ἐν Πεισάνδρῳ περὲ 
ἀμφοτέρων λέγει. 8. εδὲ 15, 4] 
ἴθαιροσθ Ρ6}}} Ρεῖορ. (01. 92, 2.) 
ΟΡ ΪΑΥ πα οἰ ν τ 8115 βγϑξιι πὴ (ἀέϊουϑ 
ΚΡΘΌΣΣΣΟΣ δυθυεν (Ὑππο, 8, 65., 
68.)., 564 πιιΐαῖα γΥοῖρ. ξογιθᾶ θὲ- 
οεἰθαπι ξυρὶ (14, 8, 98.) εἴς. Β, 

1454. 1ργἱ κάμηλον, ἢ. 6. Ἰηΐοῖ- 
ῬΥθΘυρι5 Οχδπιπιδιϊοὶβ χπαρτιαπε υἷσ 
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1455 ὥσπερ Οὐδυσσεὺς, ἀπῆλθε, κατ᾽ ἀνῆλθ᾽ αὐτῷ κάτω- 
ἅεν 

Ἐπρὸς τὸ λαῖμα τῆς καμήλου Χαιρεφῶν ἡ νυχτερίς. 

εἰΐππατα. ΑἸαΪο; δὲ ζυ]4 6556 α168- 
γαὰβ κάμηλον ἀμ ΒΡ ν θη 18- 
Βογδπίθιι5 ὃ. : ἔπαιξεν εἰς τὸ ὄνο- 
κίνδιον (ν]4. δηποῖ. δὰ 1452.) αὖ- 
τοῦ εἰπὼν ἀμνὸν καμήλου" ἔστι 
γὰρ εὐμεγέθης" δέον εἰπεῖν ἢ ἀρ- 
νειοῦ ἢ ἄλλου τινός. Ἰορῖε 15. ἸΦΊΓΟΥ 
ἴῃ βιῖβ Πἰρυὶβ καμήλου ἀμνὸν, αποὰ 
ἀϊοίιπι τἹαϊο]θ οὐ ρυϑθίθυ οχρθ- 
οἴβείϊομθπι ῬΥῸ καμ. πῶλον. 68 
Ἰροϊϊο αἴσπα οὐαὶ 4π8ὲ6 (ΟΠΊ160 
ΥΘϑεἸΘυθίιυ, συ Υα8 ον 5 πιϑοΐανῖ 
ὉΙγ8565. Οανββ. 11, 85.; ρυοσθυιβ 
ῬΙΞΘΠμαΟΥ Οδπ16] ΠῚ ἱπΠΊΠ10]αὶ. --α 
Β.: σφ. ἔχων. υἱ 5ο]θηξ, φαΐ η6- 
ΟΥ̓ΟΠ Δ Ὠ Δ τη ΘΧΡΘΥσΘΙΐ, 

1455. ἴα Βεμὶ]. αἰϊΐψαθ, ςοοἂά, 

ΑΒΙΒΤΟΡΗ͂ΛΝΕ5 []-᾿ 

Ὀδυσσεὺς, Ἰυσυϊαῖο νοΥϑβι. ἐπ ῆ λ- 
ἅὅε, Ῥϑυ]απὶ Ὑϑοθεϑὶῦ ἃ πιδοίδία 
ὙἹΟΣΪΠ,8; ὯΘ ὉΠΊΡΥ85 ἰθυγογοῦ. 5: 
κατ. ἐκ τῶν χϑονίων ἀνῆλϑεν. ὡς 
αὐτοκλήτως δὲ παραβάλλοντα αὖ- 
τὸν εἰς τὰ δεῖπνα διαβάλλει. 8. 
.1456. τὸ λαῖμα. Εὐφρόνιος 

τὸν λαιμόν" καὶ γὰρ προείρηκχεν 
εἰς ( (ἡ ο) λαιμοὺς τεμών. οἱ δὲ, 
ὅτι τὸ αἷμα οἴο. 8. νοχ Ῥυοοῦὶ ἀπ- 
Ρῖο ἀδργαναῖβ. ϑβουβοπάπμη δΥ81- 
ἸΤΟΥ͂ Βδοπηθ τι ΒΘΗΙ], λαῖγμα, Π, 6. 
ἀπαρχὴν 568 ϑῦμα. νἱᾶ. ΘομηοίἀοΥΣ 
16χ. στ, ν. λαῖμα. Β6.:.,,Χ ἄαερ. πππο 
ἃ ΠΟΥ ΓΙ ΟἿΟΣ Δ5οΟΘη 1556, «αϊα 

δὐαῖ ρῬϑ]Πατ5 δὲ Τηϑοϑύ. νἱάθ ΝᾺΡ. 
504. ““ εἴς. οἵ, βιρτα 1909, 
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ΠΕΙΣΘΕΤΖΡΟΣ. Ν ὐ Ἀλλ Ὁ βπν οκο 
ΖΧΕΙΣΘΕΙΓ ΡΟΊΥΣΧΌΟΡΟΣ,; 

ΠΟ. ὁ μὲν πόλισμα τῆς -Νεφελοκοχκυγίας, ΠΑ ΝΈΑ 

ὁρᾷς, τοδὶ πάρεστιν, γ πρεσβεύομεν. --- 

οὗτος, τί δρᾷς; ἐπ᾽ ἀριστέρ᾽ οὕτως ἀμπέχει; 

1400 οὐ μεταβαλεῖς ϑοιμότιον ὡς ἐπὶ δεξιά; 
τί, ὦ κακόδαιμον, Δαισποδίας εἶ τὴν φύσιν; 

ὦ δημοκρατία, ποῖ προβιβᾷς ἡμᾶς ποτε, 

1457. πᾶθο βοθπδ ἰοΐϊτι5. ἴα θ1 86 
πο Θ 10 51551Π18. ν]Ξἃ οϑῖ ν1Ο] απ αϊο. 
ξξς -- πρέσβεις παρὰ τῶν ϑεῶν 

Ποσειδῶν καὶ Ἡρακλῆς καὶ εἷς ἐκ 
τῶν “βαρβάρων ϑεῶν ἤλϑον. -- 
ΡΥΠ15 ἀπιοθιιβ νϑυϑῖθιις ΗΘΥΘΪΘ ἢ]. 
ΒΘαΙΘΏΣΡιι5. ΤΥ] ] πὶ, ΝΝρέπηιι5 
ὉΠ] ταν, 511}}1}6 πὶ σπι ΕΙΘοῖγαθ 
ΒορΠοοΪθδθ. 

1458. αν. εἐ ὕυρίη. ὁρῶν, χαοα 
νἱἀοίασ 6558 ουπθηδαΐουῖσ. πιοητῖξ 
Β. βϑθοιπάιτιι ἰ)αννθ5. Μ|]56. οὐδ, Ρ. 
926. 5εαιι. οἱ ΔΆ] Κ, 8 ΤασΙρ. 
Ῥμοθῃ. 726., ὁρᾷς ἴίᾶ ἸΠΈΘΥΡΟΙΪ 
ΟΥ̓ΔΊΪΟΙ . αὖ ἀπ γαιοποπὶ ὀχοϊ θα. 
.» ἢ πρ.»γ αὐ φιαπι ἰοραΐϊ πιΐδδὶ διὲ- 
γπδ. Ὑ- ὙΠποπι. Μαξ. Ρ. ἝΩ οἵ 
ΑΡγθβοῆ. Π1], Το, Ρ. 411.“ 

1459. τοῦτο λέγει τῷ Ι εβοὺφ 
τῷ συμπάροντι αὐτῷ εἰς τὴν πρε- 
σβείαν ὁ Ποσειδῶν, ὡς οὐκ ἐπι- 
τηδείως στελλομένῳ τὴν ἐσϑῆτα, 
ἀλλ᾽ ἐπ᾿ ἀριστερὰ περιβαλλομένῳ, 
ὥσπερ οἱ Θρᾷκες. 8. Αὐτθηιάοτσιιβ, 
πιοηθηΐθ Β6., Οπίτγοοτ. 9. 94." ἜΝ 
ρίστερα (ἐπ᾿ ἀριστερὰ) περιβεβλῆ- 

. 

Ἅ Ω’᾿ ΕῪ , 

σϑαι ἢ πῶς ποτὲ γελοίως καὶ 
μὴ κοσμίως, πᾶσι πονηρόν (1πη-- 
ΒΟΠΊΠ]1Π1)}, οἵ, ΝΙ ΒΟ πτιπι, ἃ Ὁ. 
Ο. 85. Κδρκίο, νἱτὸ δυιαϊείββί πιο, 
δάϊταυα ΠΡστιπὶ σου πὶ. ἀθ σϑθιι5 ου., 
νῸ} ἘΞ}: 6529. 56αι. ὙἹ εἴπ δαξθηι 
ἀμπέχεσϑαι ἐπ ἀριστερὼ ἀἴοὶ 1Ξ 
4αϊ ρα! παπι ἴα σοΟμ]οἷΣ, τοῦ ἴβενα 
Θχϑύδίαυ, οπὶ σοηἑγα ἴδ υῖ βο]ξιης 
6556, δ δΧχ δύΠΡιι5. δη τ ι115. 1η}6]-- 
ἸΠραῖθν, δὲ δῖ δχιβεϊ ΠΥ σΟπβθη-- 
ἰδ ΘΠ 510 ΡΥΟΡΙΕΥ πηϑ]οτθηι ἀθχ- 
{γᾶ ΠΊ8.}118 89 1Πταΐ θην. 

1461. ὅτι τεὴν χνήμην εἶχε σαπρὰν 
ὁ Παισποδίας, καὶ μέχρι͵ τῶν 
κάτω περιεβάλλετο. καὶ οἱ βάρβα- 
ροι δὲ τὰ σκέλη. περιβέβληνται. 
«Ἰαισποδίας δὲ καὶ “Ιαμασίας ὡς 
κακόχνημιοι διαβάλλονται. ἀνημο-- 
νεύει δὲ αὐτῶν καὶ Εὔπολις ἐν 
“ήμοις: ταδὲ δὲ τὰ δένδρα 
“Μαισποδίας καὶ “Ἰαμασίας 
ἄη τος ταῖς κνήμαισιν 
κολουϑοῦσί (0. τοῦτον δὲ 

τὸν ΜΛαισποδίαν καὶ στρατηγῆσαί 
φησι Θουκυδ. ἐν τῇ η΄. (6, 105. 
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εἶ τουτονί γ᾽ ἐχειροτόνησαν οἱ ϑεοί;. 
ἕξεις ἀτρέμας; 

᾿ οἴμωξε" πολὺ γὰρ δή σ᾽ ἐγὼ 
ἑώρακα πάντων βαρβαρώτατον ϑεῶν. 
ἄγε δὴ, τί δρῶμεν, Ἡράκλεις; 

ἀκήκοας 

ἐμοῦ γ΄, ὅτι τὸν ἄνϑρωπον ἄγχειν βούλομαι, 
ὅστις ποτ᾽ ἔσθ᾽ ὁ τοὺς ϑεοὺς ἀποτειχίσας. 

ἀλλ᾽, ὦ ᾽γάϑ᾽, ἡρήμεσϑα περὶ διαλλαγῶν 

διπλασίως μᾶλλον ἄγχειν μοι δοκεῖ. 
τὴν τυρύκνηστιν τις δότω" φέρε σίλφιον" 
τυρὸν φερέτω τις᾽ πυρπόλοι τοὺς ἄνϑραχας. 
τὸν ἄνδρα χαίρειν οἵ ϑεοὶ κελεύομεν 

ΠΟ. 

1470. πρέσβεις. 
ἜΡ: 

ΠΕ. 

ΗΡ. 

τρεῖς ὄντες ἡμεῖς. 
ΠΕ. ἀλλ᾽ ἐπικνῶ τὸ σίλφιον. 

1475 ΠΡ. τὰ δὲ κρέα τοῦ ταῦτ᾽ ἐστίν; 
ΠΕ. 

Δαᾷ, 16, 8, 86. Β.. Ῥιυχ οηΐπὶ διε 
οἰαςϑὶβ, οἵ Γἰπλθυαπι οἱ Ργαβίαβ να- 
βίανιῦ 8. 18. 8611 Ῥεῖορ. αίΐπιον. 
Ἔχοσο. Ρ. 758.) μέμνηται δὲ αὐτοῦ 
Φρύνιχος ἐν Κωμασταῖς,. ὡς πολε- 
μικοῦ γεγονότος. Φιλύριος δὲ ἐν ταῖς 
-Πλυντηρίαις ὡς φιλοδίκου εἴς. 8. 

1462. ἔμιξεν, ὡς ἐπὶ ᾿ϑηναίων, 
ξπεὶ ἰσοτιμίας οὔσης συμβαίνει δη- 
μώδεις ἅμα τοῖς ἀξιοπίστοις ἀπο- 
στέλλεσθαι, ὥσπερ καὶ νῦν ὁ βάρ- 
βαρος εἰς μηδὲν χρήσιμον σὺν Πο- 
σειδῶώνι καὶ Ἡρακλεῖ ἀπεστάλη. φη- 
σὶν οὐν. (ποῖ) προάγεις ἡμᾶς, ὦ 
δημοκρατία, (:) ὅτι τοῦτον ἐχει- 
'(ροτόνησαν οἱ ϑεοί. 8. προβ. ργο-- 
τθἦ165, ΑΘ ἀτιο65. ἔου πα ξαϊισὶ σΟΠ 1.» 
48 ΑἸΟΙ ἀξοραμπίιγ : ν. ΜΌΘΥ. Ὁ. 
194, χειροτονεῖν, 5} 18115, πηα- 
αι Ρθ 115 βα γαρία ἔεσσθ, ἀθβίρηασο, 
ΘἸραγθ, ν. δύροοσ. ν. χειροτονία. 
Ἑ 8. ! 

1464, πολὺ βαρβαρώτατον. 
δ: 1465. τρισυλλάβως φγτοχιιιιοῖαι.-- 
ἄσπι ἑώρακα πιοίτὶ ρταίϊα. Βύ. 56- 
οαπάιιηι Παννε5. Ν5ο, οὐἱῦ. ρ. 909. 
εὐ ἤἥδν., δὶ αι ᾿πνϑγηϊζεῖο δα 65 
εβῖ, ὥρακα, ἔοτηια [ομΐοδ, 

ὄρνιϑές τυνδς 

1468. ἀποτειχίζειν ε5 ππιγο ἀμοίο 
ὀχοίμαογα αἱ. ν. Υἦα55. δὰ ΤΠπο. ᾿, 
994. Ξοαι. 8. ς 

1470. δοκεῖ. εΕἸθρβαηίου ὅ0Π86- 
ἔου. δᾶ Ὀίοη. ἢ]. 46 σουῆρ. υεύθ. 
δ. 38. ». 55. δοκῶ, αυαοα Θχοιαὶ 
7551: ΠΙπα, 8.: δεπλοσ. τοσοῦ- 
τον οὐ φροντίζω διαλλαγῶν. Βε.: 
ἯΙΟ ῥγορίεγσθα ἴαπι τϊπϑοθπι οἵ 
ξογοοθπὶ ἔδοι: Ἠδυοαϊθηι, τ ΠΙΟΧ 
τη ρ 5 ΤἹΘΙΟα] 5. νἱαθδίασ, σαυπῖ 
Ρτορίου σοθηλίδηι ἔξ παραπρεσβευ- 
τῆς. 
ζω. μαθς Ρίβιποθε. βθύνι5 4αϊ- 

Ῥυάαπι ᾿προσδῦ 1ϊ5 ἀοηληι, 568 
ΔΡΘΥ 5. ἔουθη5, αὖ τποπαῖξ ΥὙὙ16- 
14η4. τυρόν... ταάμίαπι, {πᾶ οα- 
5θιι5 γσαάίτζατ. οἵ. ὕ8βθρ. 906. σέλ- 
φιον. ν. 509. Ϊ 

1472. πυρπολεῖν ῬΥΘΡΥῚΘ 6ϑβΐ 
ἴρηθπι δοοθπάθσγε (θάγεβ. 10, 80. 
δὲ 10᾽1 Ετιοῖδι β.)}, πι δαΐθιαι 1. σᾶγ- 
Ῥομθβ βαὐΠαγ. ἢ. 

1478. τὸν ἄνδρα. νἴγιμ, ἢ. 6. 
δοπιίσιεπι., 58] ἴδηις αἰἐΐ. 

1474. ἐπικν, γαάεπάο αα)ίοίο. 
τπαρὶ αἀἰοιῖ: οοοιραῖο π1}}1] ΠΟῺ 

ναοδὶ ξΞα!αἴθηι γεάαοτο, σχιάϊοα]ο. 

ἴονϑ 
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᾿] “ - » 3 ’ 

ἐπανιστάμενοι τοῖς δημοτικοῖσιν ὀρνέοις 

ἔδοξαν ἀδικεῖν. 
εἶτα δῆτα σίλφιον 

- ΄ 3 - 

ἐπικνῷς πρότερον αὐτοῖσιν: 

τί ἐστι; 

1480 

ὦ χαῖρ᾽, Ἡράκλεις, 

πρεσβεύοντες ἐνθάδ᾽ ἥκομεν 
παρὰ τῶν ϑεῶν περὶ πολέμου καταλλαγῆς... 
2) 3 2" 2 -" ’ 

ἔλαιον οὐκ ἔνεότιν ἐν τῇ ληκυϑω. 
καὶ μὴν τά γ᾽ ὀρνίϑεια λιπάρ᾽ εἶναι πρέπει. 
ἡμεῖς τε γὰρ πολεμοῦντες οὐ χερδαίνομεν, 
ς - 3 “1 Ὡ ΕΡῚ Ὁ -- » ’ 

υμεῖς τ΄ ἂν ἡμῖν τοῖς ϑεοῖς ὄντες φίλοι 

1485 ὄμβριον ὕδωρ ἂν εἴχετ᾽ ἐν τοῖς τέλμασιν, 
3 , Ὁ. ᾽» 3 ψ τὴν ,).» αλκυονίδας τ΄ ἂν ἤγεῦ ἡμέρας ἀεί. 

τούτων περὶ πάντων αὐτοκράτορες ἥκομεν. 
ΠΕ. 

3 ᾿; , 

ἀλλ᾽ οὔτε πρότερον πώποϑ᾽ 
ς -" ,ὕ ξ 

ἡμεῖς ἤρξαμεν 
, ν - - 3 μω 

πολέμου πρὸς ὑμᾶς, νῦν τ ἐθέλομεν, εἰ δοκεῖ, 

1400 ἐὰν τὸ δίκαιον ἀλλὰ 

1476. ἐπαν. ἐπανάστασιν ποιη- 
σάμενοι, ὡς ἀγρίων ὀρνίϑων ἐπι- 
ϑεμένων τῇ τυραννίδι, καὶ εἰς βο- 
ρὰν παραδεδομένων. αὐτοῖσι δὲ, 
ἤγουν τοῖς κρέασιν. 8. 

1418. πρότερον; ρῥυῖμῃβ αιιδπι 
τὴ6 τϑϑαἰ ἰδ. 

1180. περὶ πολ. κατ.) 46 δοῖϊο 
σοπιροποταᾶο. --- Β. 

1489, τὰ Βεη1]., 
93.,ὄ ὈΪπά. νυ]βο: τά γ᾽ ὀρνίϑια 
λιπαρά γ᾽ εἶναι π. 56 ἴπ γοϑ5. 
Ῥοβίθυμβ γὲ Ὡθ ἢ Βαρϑέιν, Ἰἀθπιη 8 
᾿Πᾶ ΟἸΠῚ ΨΕΥΡΟ εἶναι ἀϑοβὶ ἴῃ μᾶν. 
ΡῬγδοίθσθα ὀρνίϑειος δὶ ᾿Θοῖταῦ 
8Ρ. πη ποβέγιπι, ὀρνίϑιος. ΠΟΙ 
Ἰἴθπι, “υδηΐιπι ΠΙΘηΠ]η], -- 1Α.ε- 
παρὰ Ῥθη6 πηοῖα οἷδο, {τὸ ἴῃ 
Οτγαθοῖα τυἰιηΐιν θαυ Ἰοοο, αὖ 
δηποῖανῖς Β. 

1485. ἐν τοῖς τέλμασιν. ἀντὶ 
τοῦ ἐν τοῖς φρέασι (ΟἸβἔθτ μα βν, χυ- 
φίως δὲ τὸ πηλῶδες καὶ μὴ ἔχον 
ὕδωρ. 8. 

1486. ἄλκυον. ἀντὶ τοῦ εὔδιον 
ὅλον τὸν χειμῶνα, οὐχ ὡς νῦν 
ἑπτὰ τοῦ χειμῶνος, ὥς φασὲέ τινες 
εἰσὶν αἱ ἀλκυονίδες. 8. οἵ. 950. 

ΕἸΠ15]. δᾷ Αοἢ., 

νῦν ἐϑέλητε δρᾷν, 

ἤγετε- ρούθιῖβ, σθ θγδγθιῖς, ἔδπ- 
τ8πὶ ἔοσίμηι. 
1487. αὖτ. τούτων τῶν δογμά- 

τῶν κρατοῦντες. 85. γν. δύ ε556]. δᾶ 
Ὠϊοά. 515. 1. Ρ. 499, --- Β. Βενοῖϊ- 
πιζολεβεε. Ρἰοπὶροξοτιεαῖγαδ. 

1490. τὰ 1οἢ. ϑϑαρσϑυ, ἴπ Ο]αϑοί-- 
οαἱ Τοωμτπαὶ Ν. 4, Ὁ. 712. 56αιι., 
ὨΪβῚ φαοα γι σα] σαῖαση τι δί- 
καίον. ΡΥ ϑηΐβ Ὀἰπά. ΠΡτὶ ἐών τε 
δίκ. ἄλλο. αυοὰ πλεοναστικὸν 65: 
εἰ μαι βοῖο δὴ ἱπιιβιξαϊπαπι. Ὠ6- 
πα βιἢ. .. ΠΙΟΠΘπίθ ϑϑαβθτο, ΟἸ 1 Π. 
8.: ἐὰν οὖν ἀλλὰ νῦν γ ἔτι ἀπαλ- 
λαγέντες τούτων τῶν ἐθῶν ἐθελή- 
σητὲ στρατεύεσϑαί τε καὶ πράττειν 
ἀξίως ὑμῶν αὐτῶν, - ἴσως ἂν, 
ἴσως» [5] ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, τέλειόν 
τι καὶ μέγα χτήσαισϑε ἀγαϑόν. -Ξ. 
ἀλλὰ νῦν, πῶπς βαΐέοπιγ οὐπὶ 1ᾶ 
δάδμιις ποῖ ξεοευ πεῖς. τποηβίγαὶ θα Πὶ 
Ἰϑοιοπθπι 8... 41 μαδο 18 ᾿πἰου- 
Ρτδίεϊασ: εἰ ὅλως καὶ νῦν ἐπιγνώ- 
σέσϑε τὸ δίκαιον. ΘΧ 4 δπποῖδ- 
ἰΐομβ Πϊπᾶ, βιιπιβῖβϑθ νἱάθιαν 1ᾶ, 
«πο εὐϊαϊ!, ἐὰν τὸ δίκαιον. “-- 
ΘΌ 611 δὐγ τα ἀοοῖτιπι 5δουχζιι5 ΞΌΤΠ. 
1493... αὕδὲ Πρτῖ: τὸν χἴ ἀποδοῦ- 
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σπονδὰς ποιεῖσθαι. τὰ δὲ δίκα ἐστὶν ταδὶ, 
τὸ σκῆπτρον ἡμῖν τοῖσιν ὄρνισιν πάλιν 
τὸν 4 ἀποδοῦναι. κἂν διαλλαττώμεϑα 
ἐπὶ τοῖσδε, τοὺς πρέσβεις ἐπ’ ἄριστον καλῶ. 

1495 ΗΡ. ἐμοὶ μὲν ἀπόχρη ταῦτα, καὶ ψηφίξομαι. 
ΠΟ. τί, ὦ καχόδαιμον; ἠλίϑιος καὶ γάστρις εἶ" 

ἀποστερεῖς τὸν πατέρα τῆς τυραννίδος. 
ΠΕ. ἄληϑες; οὐ γὰρ μεῖξον ὑμεῖς οἵ ϑεοὶ 

᾽ ΄ 2 ᾿ [7 ᾿ " 
ἰσχύσετ᾽, ἣν ὀρνιϑες ἀρξωσιν κάτω; 

1500 νῦν μὲν γ᾽ ὑπὸ ταῖς νεφέλαισιν ἐγκεκρυμμένοι 
κύψαντες ἐπιορχοῦσιν ὑμᾶς οἵ βροτοί" 
ἐὰν δὲ τοὺς ὄρνις ἔχητε συμμάχους, 
ὅταν ὀμνύῃ τις τὸν κόύραχα καὶ τὸν Ζία, 
ς Υ Ξ ᾿ Ἵ - [ 

ὁ χοραξ παρελῦων τοὐυπιορκοῦντος λαϑρα 

1505 
ΠΟ. 

ΗΡ. 

ΠΕ. 

ἜΕΡ: 

ΠΕ. 

κἀμοὶ δοκεῖ. 

προσπτόμενος ἐχκόψει τὸν ὀφθαλμὸν ϑένων. 
νὴ τὸν Ποσειδῶ ταῦτά γέ τοι καλῶς λέγεις. 

τί δαὶ σὺ φής; 
ναβαισατρεῦ. 

ὁρᾷς, ἐπαινεῖ χοῦύτος. ἕτερον νῦν ἔτι 
ἀκούσαϑ', ὅσον ὑμᾶς ἀγαϑὸν ποιήσομεν. 

1510 

ναι (πι8]6 Βαν. ἀπαιτεῖν)" καὶ διαλ- 
λαττώμεϑα. ἐπὶ τοῖσδε εἴο. 411836 
εβὲ δύθῃα βϑίπθ οδἱοθ, τ αἷΐ 86- 
Ὡ6ΟσΔ. 

1494. ἐπὶ τοῖσδε, πᾶς Ἰδορο, 
μας σοπαϊοηθ, Επτῖρ. Ρμσοοη. 1169., 
πιόμεθα Β.: ἐπὶ τοῖσδε δ᾽ ἐσπεί. 
σαντο. 

1496. ἐπιπλήττει αὐτῷ ὁ Ποσει- 
δῶν. ὡς δεὰ τὴν γαστριμαργίαν 
προδιδόντα τὸν Ζίαᾳ. 8. γάστρις, 
γαστρόδουλος, πολυφάγος. ν. Ηδπι- 
βίεσι. δὰ Ὑποπὶ. Μδρ. Ρ. 181. εἰς. 
ἀἂ6 Ηογοι]ς νογϑοϊΐαΐα οὗ. Βδῃ, 
62. Ἑ 8. -- υαϊηὰβ συθοῖβ 1101]: --- 
εἶ. ἀποστερεῖς ἘΞ τυραννίδος; 

1498. ἄληϑες; αἰτπι᾽ νόγο ποῖᾶ 
ξογπιι]α Ἰοααθπαϊ ,εἰρωνική. 

1499. κάτω. κάτω τοῦ οὐρανοῦ 
ὄντες. --- 8. 

1501. κύ ψίαντες, οαρῖξε οἕ οου- 
115 ἀδπιϊββῖβ, Β, ἐπιορκ. ψευδῶς 

“ἢ 3 Γι δ -᾿ - 

ἐᾶν τις ἀνϑρωπῶν ἱερεῖον τῷ ϑεῶν 

ὀμνύουσιν ὑμᾶς. 51. Νἱοϊ. ρε)ογαπέ 
αἰ αὐλιδιεις. ἐφδείδδ. ν. Ῥο]]ὰχ 1, 
99. Β. 

1503. ὀμνύῃ. μδο ἔξουπια σοῦ- 
Ῥογαπι ἴθ ὕω ΡΥο υὑμὲ πυπάαδπι 
Ὑγαρίοοβ, ὑΥ 55:6 Οὐμηΐοοβ, Πέ]. 
Βοος ἴρ5ο ]. 1., ποῖδι Ῥοξβονίε δὰ 
ἘπτΊρ. Μεά. 744. (709.) Β. τὸν 
κόρ. καὶ τὸν Ζία. τοὺς ὄρνι- 
ὅας καὶ τοὺς ϑεούς. ἀφ᾽ ἑνὸς δὲ 
τοὺς πάντας δηλοῖ. 8. σοπιῖοα 6ο0η- 
Ἰπαησυητοῦ σοΥνιβ οἱ Πιρίτου, Β. 

1505. ϑένων. τύπτων. 5]. Υἱ]οΐ, 
1506. 1ΐὰ βαν, ὕυρίῃ, Υ055. Πῖπα. 

να]ρο: ταῦτα γε σὺ κ. Δ. 85.: τοῦτο 
ὁ Ποσ. λέγει μηδέπω ἐμφανίσας 
ξαυτὸν, καὶ γελοίως καϑ ἑξἑαυτοῦ 
ὄμνυσι. 

1507. ναβ. βαρβαρίξων συγκατα- 
τίϑεται ὃ βάρβαρος ϑεός. αἱ γὰρ 
ἄσημοι φωναὶ ἀντὶ συγκαταϑέσεως. 



406 ἍΡ Ί ΣΙ ΤΟΟΘΙ ΦΊΖΕ ΝΌΟΣ ΘῈΣ 

εὐξάμενος εἶτα διασοφίξηται λέγων 
οοἱενετοὶ ϑεοὶ,“ καὶ μὴ ᾿ποδιδῷ. μισητίᾳ, 
ἀναπράξομεν καὶ ταῦτα. 

Πο. φέρ᾽ ἴδω, τῷ τρύπῳ: 
ΠΕ. ὅταν διαριϑμῶν ἀργυρίδιον τύχῃ; 

1515 (ἄνϑρωπος οὗτος, ἢ κάϑηται λούμενος, 
χαταπτόμενος ἴχτινος ἁρπάσας λάϑρα 
προβάτοιν δυοῖν τιμὴν ἀνοίσει τῷ θεῷ. 

ἩΗΡ. τὸ σκῆπτρον ἀποδοῦναι πάλιν ψηφίξομαε 
τούτοις ἐγώ. 

πο. καὶ τὸν Τριβαλλὸν νῦν ἔρου. 

1590 ΠΡ. ὁ Τριβαλλὸς, οἰμώξειν δοκεῖ σοι: 

ἜΡ, δσαυνάκα 
βακταριχροῦσα. 

ΗΡ. φησὶν εὖ λέγειν πάνυ. 
ΠΟ. εἴ τοι δοκεῖ σφῶν ταῦτα, κἀμοὶ ξυνδοκεῖ. 
ἩΡ. οὗτος, δοκεῖ δρᾷν ταῦτα τοῦ σκήπτρου πέρι. 

ΠΕ. καὶ νὴ 4 

1525 

[7 ΄ ΠΥ ΤΩΣ ι ὌΕ) ω 2 ΄ 
ἕτερον γ᾽ ἑῦτιν, οὐ μνησϑην ἑγῶ. 

» Ν Ν Ω ᾿ , -»" υ 

τὴν μὲν γὰρ ραν παραδίδωμι τῷ 4Ιιϊ, 

τὴν δὲ Βασιλείαν τὴν κύρην γυναῖκ ἐμοὶ 
ἐκδοτέον ἐστίν. 

1511. εὐξ. ὑποσχεϑείς. διασ. 
ἐξαπατᾷ. 5]. δῖοι. 146ηὶ δϑὶ περι- 
σοφίζεσϑαι 1598. 

1512. τἴἰὰ ΒΘμ1], βθουπάππι 811- 
ἄδια ν. μενετοὶ, οὔ) ΠΡ 6Υ Μϑ, 
4ρ. Πορυ. μαροὶ μεσητεῖαι, Ρυϊηλιιηι 
ϑαϊίις μισητίαις. ναϊσο μισητίαν; 
ἴπ 4ὰοὺ διὰ νϑὶ αιυϊαάδπι 51}1116 
Ἰμτ6 Πρ εραπὶ. 5.: μεν ετοὶ ϑ. ἄνε- 
ξίκακοι καὶ οὐκ εὐϑέως τιμωρού- 
μενοι. μισητίαν δὲ οἱ μὲν 
περὶ ᾿Δφριστοφάνη τὴν εἰς τὰ ἀφρο- 
δίσια ἀκρασίαν, χαὶ τὰ περ ὶ σφυ- 
ρὸν παχεῖα [καὶ] μισητὴ γυνὴ 
οὕτως ἐξηγοῦνται" μήποτε μέντοι 
γενικώτερόν ἐστιν. ἀπληστία, ὃ καὶ 
γὺν ἐμφαίνεται. 5... Β.; »»ἐιενετὸς 
οϑὺ ὁ δυνάμενοι μένειν, φωὲὶ 6χ-- 
Ρόοίαγθ ρμοίοδί. ν. Ἵποηι. Μαρ. Ρ. 
608. -- ΟΣ ΩΣ οβϑὺ. γοααογδ, 
ἀᾶγθ {ποα 415 ἀεροῦ, Ρῥυουλβις, 
--- 1άθϑμι ποι, μισητίαν ΡῬΥΟΡΥΙΘ 
5! Πσαχθ 1μβα 18 01] 6 ᾿Ι 1 θη 

(Ηδβυοῖ. Ρ. 607. Ξοχα.), θα ἢ, 1. 
ΠΑΡ οΥΘ νἱπὶ Δαν ΘΥΡΙ1. αὐάπαδ, οἰ- 
χπιΐάέο. 

1513. ἀναπράττειν ο5ὲ οχὶ- 
ῬΟΓΘ, 486 45 ὈτουβῖὉ δαΐ ἀ6- 
θεῖ. ν. ἄρσββοι. 1]. Τπαο. Ρ. 814. 
Β, 

1514. ἄργυρ. τηιράϊδϑηι ΡΥ οαποἵξ, 
{αΐα οοπἰγδοῖιπι οϑὲ ἀργυρεΐδεον. 

1517. νεῖ ἀγρϑηΐαμι ν6] νοβϑῖθηι 
ῬΎΘΟΪ ἀπασαπι ανίαπι ταρὶεῖ δἱ μι1- 
Ἰὰιι5. 

1590. ὃ Τρίβ. πιοτηῖπ. ρτὸ νοοϑέ., 
πὸ ΡΙάΣ. 1096. 8γ. 
σοι; ππε ἐϊδδὲ εἰδὲ ρίογατο, νϑρτι- 
Ἰαΐιιγο,, τ15] ΘΟΠΒΘΠΘΟΥ52) -- σαῦυ- 
ναάκα βακτ. γοΥΡα βδύβαζα δὲ 
οομἤοῖθ,, ΟΡ Ι ΠΟΥ͂, 8} Ατ᾽βίορμϑμθ, 
{π|ὲθ Πούοιϊοβ ἰπϊογργοίαϊξασ, ὺΐ 
2ρ51 θεῖ. 

1523. ταῦτα τοῦ σκ. πέρι, 
μᾶθο, 48 46 βοθρέχζο (μθρ(α}9) 
ΡΥΟΡοϑΐα βιιαῖ. Β. 

οἶμ. δοκεῖ 
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ΠΟ. 

ΠΕ. 
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οὐ διαλλαγῶν ἐρᾷς. " 
ἀπίωμεν οἴκαδ᾽ αὖϑις. 

ὀλίγον μοι μέλει. 
μάγειρε, τὸ κατάχυσμα χρὴ ποιεῖν γλυκύ. 

1580 ΠΡ. ὦ δαιμόνέ ἀνθρώπων Πόσειδον, ποῖ φέρει; 
ἡμεῖς περὶ γυναικὸς μιᾶς πολεμήσομεν; 

ΠΟ. 

ἬΡ, 

ΠΟ. 

’ ᾿ -" 

τί δαὶ ποιῶμεν; 
ὃ τι; διαλλαττώμεϑα. 

τί, ὦ οἰξύρ᾽ ; οὐκ οἶσϑ᾽ ἐξαπατώμενος πάλαι, 
2 ᾿Ὶ μ " 3. ͵ 

βλάπτεις δέ τοι σὺ σαυτόν. ἣν γὰρ ἀποθάνῃ 
1585 

" ; Χ 

ὁ Ζεὺς, παραδοὺς τούτοισι τὴν τυραννίδα, 

πένης ἔσει σύ. σοῦ γὰρ ἅπαντα γίγνεται 
τὰ χρήμαθ᾽, ὅσ᾽ ἂν ὁ Ζεὺς ἀποϑνήσκων καταλίπῃ. 

ΠΕ. οἴμοι τάλας, οἷόν δε περισοφίξζεται 

δεῦρ᾽ ὡς ἔμ ἀποχώρησον, ἵνα τί σον φράσω. 
1540 διαβάλλεταί σ᾽ ὁ ϑεῖος, ὦ πόνηρε σύ. 

- ᾿ ’ 5ς.2 32 - , ,’ 

τῶν γὰρ πατρῳῶν οὐδ᾽ ἀκαρῆ μέτεστί δοι 

κατὰ τοὺς νόμους" νόϑος γὰρ εἶ, κοὐ γνήσιος. 

1598, ὅλ. μοι μέλει. ἀντὶ τοῦ 
οὐ φροντίξω. --- Βαν. Βι: ρα: 
σεπὶ ἄαθο οἰισο, Υ. ΤΠοῖη. Μαρ. Ὁ. 
606. 

1529. τὸ πατ᾿ χ. π. γλυκύ. 
τὸν ζωμὸν διὰ μέλιτος ποίει. πά- 
λιν δὲ ἐρεϑίζει τὸν Ἡρὰκλέα. 8. 

1580. ὧν 8. παίζει, δέον εἰπεῖν 
τῶν ϑεών. --- 5. ποῖ φέρει; φιο 
Ζοτια 53 Ὠϊς νθυθ]5 Νορίμπημπι ἀΡ06- 
τπηΐθηι γχονοοϑῖ, 

1538. 5ουθαηὶ οὐ ᾿ἐἰξύρ᾽, ὦ ᾿ζύρ᾽, 
ὠξύρ᾽, ογαβίη πβαυρϑηΐαβ ρΥΘΘ ο 
πδοθββιζαθη!. Οἷιπὶ ΟΟΥΤΡῚ ρΡοϑϑὶξ 
ὦ Ξοφαθηΐθ ἀἱρμιποηρο. ο]. ΨΙοῖ, 
ὦ ᾿ξύρ᾽. ἄϑλιε. --- πάλαι, πιοάυ; 
71 }710, 

1585. τυραννὶς ποι αἰ οτε. ἃ 
βασιλείῳ. ν. Αὐχμιοη. ν, τύραννος 
δὲ 11 νὶ]ςκ. Β. 

1596. σοῦ, τἱροΐϑ Ιονὶς 1]. σ]ς 
αἸοι]θ Αἰτοα Ἴτὰ 115 αὐ ρῚ πο- 
ἡ Β. 

1537. τὰ χρ., ορϑβ, ξαοιϊίαῖθβ, 
αἸνη86. ν. ΕἸβο θυ Ρχο]αθ5. Ρα- 
ΙδῈρῃ. Ρ. 33. Β, 

1598. περισ. ἐξαπατᾷ. 51. ὙἹοξ, 
οἴμοι Ἰπα!σηδηῖβ 65), αὐ ρϑ 5511). 
νἱα. ᾿πᾶθχ ἢ, ν᾿. 

1540. δεαβ. ὅτε τῷ διαβάλλεται 
(διαβάλλεσθϑαι) χρῶνται ἐπὶ τοῦ 
ἐξαπατᾶν, ὡς καὶ [Ἄρχιππος ἐν Πλού- 
τῷ" ἔστιν δέ μοι καλῶς πρό- 
φασις εἰρημένη" Τὸν γὰρ 
γέροντα διαβαλοῦμαι τή με- 
ρον. παρόμοιον δὲ καὶ τὸ Ὁμη- 
ρικὸν παραβλήδην ἀγορεύ- 

ΠῚ ΓΔΑ. , ΄ 

ογν. καὶ παρ “λκαίῳ παραβάλ- 
λεταί δε. 8. : 

1541. ἀκαρῆ. μικρὸν, ὀλίγον. 
μέτεστι. μετουσία ὑπάρχει. ο]. 
γἱοῦ, πθ πιΐπιίπια φιᾶθπι Ραγϑδ ρα- 
Ζϑγτιογιέπε δογιογιη αὐ ἐδ ρεγεϊιθεν 
ν, Ρίευβ, δ) Μοϑῦ. ρΡ. 48. βεαα. Β. 

1542. ΑἸΠΘηΪ5. Θηϊπὶ ψνόϑοι πὸπ 
Ῥοϊτοσδηΐ Πουθαϊξαΐθμι οοηβοααΐ, ν6] 
πα βιιρουϑίϊία ἸθοΊηα {|18. ν, 
Ρρῇΐ, Τι6σ, Αἴὸ, Ρ. 588, (δὲ 86110]. 
δα 1545.) ΑἸοπηθπθ., ΠΘυ 15 ταδ- 
ἴθγ, ῬΘΥΘΟΎΪΙ8 δὐαὺ δὲ ]ονὶβ Ρ 6] ]θχ. 
νόϑος κοὐ γνήσιος ρΡ]οοπδροίί- 
66. αἸοϊίαγ, τὶ ἑχῶν, οὐκ ἄκων, εἰ 
511}}}18, --- Β, 
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, ἐγὼ νόϑος; τί λέγεις; 

ἜΡΕΣΙ ΟΡ Δ ΟΥΣ 

σὺ μέντοι νὴ Δία, 
ὧν γε ξένης γυναικός. ἢ πῶς ἄν ποτε 
ἐπίκληρον εἶναι τὴν ᾿“ϑηναίαν δοκεῖς, 
οὖσαν ϑυγατέρ᾽, ὄντων ἀδελφῶν γνησίων :. 

νόϑῳ ᾿ξαποϑνήσκων; 

οὗτος ὁ Ποσειδῶν π 

150 

’ 2 Ἃ {τ κ 5 κ - Α "»" 

τί δ΄, ἣν ὁ πατὴρ ἐμοὶ διδῷ τὰ χρήματα 

δ , 3 "ὉΡδ 3 5» 

ὁ νόμος αὐτὸν οὐκ ἐᾷ. 
ρῶτος, ὃς ἐπαίρει δὲ νῦν, 

ἀνϑέξεταί σου τῶν πατρῴων χρημάτων; 
φάσχων ἀδελφὸς αὐτὸς εἶναι γνήσιος. 
ἐρῶ δὲ δὴ καὶ τὸν. Σόλωνός σοι νόμον. 
Νόϑῳ δὲ μὴ εἶναι ἀγχιστείαν, παίδων ὄντων γνη- 
σίων" ἐὰν δὲ παῖδες μὴ ὧσι γνήσιοι, τοῖς ἐγγυτάτω 
τοῦ γένους μετεῖναι τῶν χρημάτων. 

ΗΡ. ἐμοὶ δ᾽ ἄρ᾽ οὐδὲν τῶν πατρῴων χρημάτων 

1544. ξένης γυν. ὁΧ ΑἸΟΠΙΘΏ8, 
4086 ποὴ ἔξ οἷνί5 Αἰθοα. Τονθηὶ 

δυΐθηι Πηρτν 6556 Αἰμθηΐθηβοπι, Εὶ 

8ε. 

1545. ἐπίκληρον -- δοκεῖς. 

εἰ μὴ ἦν γνησιωτέρα ; ἐπίκληρος 

δέ (γε1 ἔγκληρος: νἱά., πιοηθηΐθ 

Β., ὕ819κ. δὰ Ηετοᾶ, ρ. 463.) ἐστιν 

ἡ μὴ ἔχουσα ἀδελφοὺς ἑταίρους 

(ἑτέρους) συγκπληρονόμοῦυς, ἀλλὰ 

μονοκληρονόμος. νόμος δὲ ἣν 4- 

ϑηναίοις, γνησίας μὲν οὔσης ὥυ- 

γατρὸς, νόϑου δὲ υἱοῦ, μὴ κληρο- 

νομεῖν τὸν νόϑον τὰ πατρῴα. καὶ 

νῦν οὖν, φησὶν, εἰ μὴ σὺ νόϑος 

ἧς. οὐκ ἂν ἡ ̓ 4ϑηνὰ ἐπίκληρος. 

παίξει δέ. τοὐναντίον γὰρ υἱῶν 

ὄντων γνησίων οὐκ ἂν εἴη ϑυγά- 

τὴρ ἐπίκληρος᾽ εἰσὶ δὲ καὶ τῷ Ζιΐ 

γνήσιοι υἱοὶ ᾿άρης καὶ Ηφαιστος. 

ἀλλὰ ἐπαίνῳ τῆς ᾿Αϑηνᾶς καὶ τῆς 

πόλεως τοῦτό φησιν, οὐ προσποι- 

οὕμενος περὶ τῶν γνησίων. ὃ. 

1547. εἷς ρίαπθ Ὑοξβίϑηιβ ΠΡΘῚ 
δὲ ϑ.ῃοῖ. Βᾶν. ρύορθ νϑγιιπι τὰ 
νόϑῳ ᾿ξαποϑνήσκων. ἰπδιι]56. γα]-- 
παϊὶ ςοαά. τὰ νοϑεῖ᾽ ἀποϑνήσκων, 
«υοα ἔοτὶ ποπ νοϊαραπὲ ἰθροξ. 8.: 

νόϑῳ ᾿ξαποϑνήσκων. γραφε- 
ται νοϑεῖα, ὡς πρεσβεῖα. εἰ τὰ 

ΣΤῊ ἢ ε 

μὲν χρήματα ἐμοὶ, φησὶν, ὡς νό- 
ϑῳ καταλείψει, τὴν δὲ ἀρχὴν τοῖς 
γνησίοις. νόμος δὲ ἦν ᾿Δττικὸς τοῖς 
γόϑοις μέχρι πέντε μνῶν καταλιμ-- 
πάνειν.--- τὸ ἀργύριον δὲ τοῖς νό- 
ϑοις διὰ χειρὸς ἐδίδοσαν, ἐπειδὴ 
οὐκ ἐξὴν αὐτοῖς κληρονομεῖν. --- 
τὸ ἐξ ἴῃ ἐξαποϑνήσκων αὐξητικὸν 
οϑὲϑ ἊῈῚ ΡΆΞΘΙΠΙ. ξΑ] ΠΥ δυΐθπὶ 8... 
οατα ἀρχὴν ἀἰδεπριυε ἃ χρήμασι 
4186 νοχ οὔποθ οὐσίαν δἴαιιθ 
Βεογράϊδίθπι βσηιῆσαξ,, Π18Π| 56 
σομβθαπὶ ροββα ραΐαξ Βρϑύοαϊθβ, 
αδτηνὶβ ποίμιιβ, 51 Ρδίθυ νο]ιθυτε, 
οἵ. βθᾳᾳ. δὲ ἰρξβαᾶπι ϑο]οηἶβ 16 56Π|, 
4186 πππουραΐαῦ ρΡοϑβὲ 1552. 

1549. ὃς ἐπαίρει σε, 4] ἘΪΡῚ 
μᾶς 5086 διπϊπιοβ ἔδοϊξ, θαι δχοῖ- 
ἰδὲ δὰ ρϑᾷοθπὶ σϑριιαϊδηάδπι. Β. 

1552. ἀγχιστείαν. μετουσίαν 
τῆς οὐσίας. -- 8. μετοχὴν καὶ κοι- 
γωνίαν τῆς οὐσίας. 6]. Νςοξϊ, Β.: 
ἀγχιστεία εἰἴϑὶ ἴῃ πηϊν ούβατα δϑὲ ρτο- 
ῬΙ μα 85, οοσηδῖο (Ηδϑγοῖι. Ζοη. 
1. Ρ. 94.)., Ξἰπρα]αῖπι ἴϑπηθη 68 
αἰοϊξαγ οοσηδίϊο., ἀπαδοιηι μογθᾶὶ- 
αι 7ὰ5 σομιποῖαπι εϑδὲς Ια αι 
7ὰ5 ἴρβιαμη. ν. Απηπιοη. Υ. ἀγχεστεῖβη 
Ἰρίψαθ γ]οκ., Ζοῃ, 1. Ρ. 28, “ 



ΟΡΝΊΘΕ Σ. 

μέτεστιν. 
ΠΕ. οὐ μέντοι μὰ 4ία. λέξον δέ μοι, 

1555 ἤδη σ᾽ ὁ πατὴρ ἐσήγαγ᾽ ἐς τοὺς φράτορας: 
ΗΡ. οὐ δῆτ᾽ ἐμέ γε. καὶ δῆτά γ᾽ ἐθαύμαζον πάλαι. 
ΠΕ. τί δῆτ᾽ ἄνω κέχηνας, αἰκίαν βλέπων; 

ἀλλ᾽ ἣν μεθ᾽ ἡμῶν ἧς. καταστήσω σ᾽ ἐγὼ 
᾿ 

τύραννον, ὀρνίϑων παρέξω δοι γάλα. 

1560 ΗΡ. δίκαι᾽ ἔμοιγε καὶ πάλιν δοκεῖς λέγειν 
περὶ τῆς κόρης, κἄγωγε παραδίδωμί δοι. 

ΠΕ. τί δαὶ σὺ φής; 
ΠΟ. τὠναντία ψηφίξομοαι. 
ΠΕ. ἐν τῷ Τριβαλλῷ πᾶν τὸ πρᾶγμα. τί σὺ λέγεις; 
ΤΡ. καλάνι κύραυνα καὶ μεγάλα βασιλισσαναῦ 

1565 ὄρνιϑο παραδίδωμι. 
ΗΡ. παραδοῦναι λέγεις; 
ΠΟ. μὰ τὸν Δί᾽ οὐχ οὗτός γε παραδοῦναι λέγει, 

εἰ μὴ βαδίξοι γ͵, ὥσπερ αἵ χελιδόνες. 

1555. πάλιν, ὡς ἐν κωμφδίᾳ, 
μετήγαγε τὰ ᾿Αϑηναίων ἔϑη ἐπὶ 
τοὺς ϑεούς. διὰ γὰρ τοῦ ἐγγραφῆ- 
ψαι εἰς τοὺς φράτορας σύμβολον 
εἶχον τῆς εὐγενείας. 8. νἱάδ. «ιιο5 
Πδο 46 στὸ ἰαυάαπὲὶ, Ρεϑε. 46 Ἰερρ. 
Ατῦ, 9. 11. 4. ξ. 8.. Ιρσπδυύύδμ 11- 
Ῥγο ἀ6 ρηγαίσιϊ. συ. ρ. 48. 56 4{. 
εἴ Μϑυσβι Οὐ. ἔευ. ν. ᾿“πατούρια. 

1557. ὡς τοῦ Ἡρακλέους ἀνα- 
βλέψαντος εἰς τὸν οὐρανὸν μετ᾽ 
ὀργῆς τοῦτό φησι" τί δῆτ᾽ ἄνω 
βλέπεις, ὡς τυπτήσων τινά; (πειπ- 

Ρ6 ]ονεϑπι.) --- 8. αἰκίαν βλέ- 
πεις, τἱὖ ΔΠΠΡ01 μαθο οἱ β᾽μλ τα βλέ- 
πεῖν ἄρην, κάρδαμα, δοιμύ. 

1559. ὀρνίϑων γάλα. εἴ. 701. 
1568. ἐν τῷ Το. π. τὸ πρᾶ- 

γμα. οπιτιῖβ γθ5 ροπάεςξ α 7 τιβα]]ο. 
νἱα, 4] οἸς, δα ΡΗῃοθης5. 1256.(1179.) 
ΤΠ γ51845 Οὐ. Ρ. 908. 64. Ταυ]οΥ.: οὐκ 
ἐλάχιστον μέρος ἐν ὑμῖν ἐστι. Β. 

1564. ργο καλὰν χαὶ μεγάλαν βα- 
σιλείαν (ἴπιο βασιλίσσαν αὖ). 1ο- 
Φαϊταχ βου θΥΡασθ, αὐ Ἀοἢ. 104., 
ὙΒθβ. 1080. 5644., 1116. εἴο. 

1567. γιϊδὶ σταάίαεξμγ, πὲ βίσατιο. 
οΥοςβ. : ἤἤετιπ αἀἰφ56γ τείολιε μίτίάλτι 
ἦπι 1 ἴμρ, ἄπ ϑολιναίδοι αἰθίςλι. αἱ 

ΔΕΙΒΤΟΡΗΛΝΕΒ {. 

γϑοῖπις ᾿πἰθ]ΠΠρα5 τὴν Βασιλείαν. 
ααρρα βίῃαϊαῦ Ναρίαμτιβ, 56 11πα 
ὄρνιϑο ἴπ ογαϊϊομθ ΤΥΎΡΆΠΠ1 Ἰηΐου-- 
ΡΥθίασὶ ὄρνεϑιε, ὡς ὄρνιϑιε, Ἡ. 6. δα 
ἴορεν μὲ ρμοίία 3α: αν5. Βἰγαπαῖ- 
Π65 δαΐθπι ἀΐσεης σϑηδυδεα 1η16]- 
Πρσὶε ἀνθ8, φαιθιαλατηοάατπι ΡΊΟ 5 
ΔΡΡΕΙΙδταν 455., οοΥνὰβ 1603, ; οτα- 
416 αἷξ εἰ μὴ βαδίζοι, ᾿ΪΆ1] ἀἸππιᾶ 
βρη ποατο νἱἀθέμτ συδηι εἰ μὴ εἴη, 
δ Τὰπὸ ὙἹΓΡΙ ἴαπα Αθη. 1, 46.: 
ἀϑὲ ἐ5ο, φιίαθ αἀἴνιτπ ἴθ οθ αο χερσίσια. 
Πηρὶς Ἰσίταγ, ΤΥΙΡΆΊ] πὶ πος αἰχί8- 
856, 56 Ρἰβιποίδουο ἴσγϑάθυβ νυϑ]]θ 
τὴν Βασιλείαν, 564 πιιΐαϊαπι 1η Η]- 
χὰ ἸπΠ6Ππ|, ἢ. 6. ἀύθπι. «ιοα «πὶ 
ἀἰοῖῦ, «υΐα πα] ταν ἐσίριιευθ νἱά6- 
τὰν Εἰσαπἀ! 1015, ργορίθυεα 5 ΠΧ 
Ατείους: οὐκοῦν, Ἰηηαῖξ, παραδοῦ- 
ναι ταῖς χελιδόσιν λέγει, ογροὸ μὲ- 
χισαϊτιίρμα ἐγαάτ ἡπρεγίαππα γμνοὲ, 
«αδγιμι 501]. θα ογῖξ ἴρβα Βασι- 
λεία. 5υπΐ πᾶθο Ἰομηρῖι5 γϑρθιϊτα, 
δὴ ἔγίρίάα, ξαϊθεου: 56 αϊα ὰ- 
οἰδηάιι 2 ἸΘρο οἱ ΑὙΒΈΟΡ 81) 65 
ποηπ απ αι. σού ποὺ τη8]1πὶ 
4παπὶ πλπΐαγθ ᾿Ἰθου]Οθ τη, Ω6Ο ν4]- 

ἀθ ργύόοθο ΒοητΙ6}1 Υϑλϊο ΘΠ ΒΟΥ] 

ΠΡ 170] ΑΥΒΟΘΕΝ δὴ βαβάξει γ᾽, 
)Ῥς 
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ΠΕ 

ΠΟ. 

1570 

ἫΡ 

ἐγὼ δ᾽, ἐπειδὴ σφῶν 

ΤΟΦΑΝΟΥΣ 

οὐκοῦν παραδοῦναι ταῖς χελιδόσυν λέγει. 
ὅφω νῦν διαλλάττεσϑε, καὶ ξυμβαίνετε" 

δοχεῖ, σιγήσομαι. 
Ὁ - [δ , ΙῚ ’ -» -Ὁ 

ἡμῖν, ἃ λέγεις σὺ, πᾶντα συγχωρεῖν δοκεῖ. 

ἀλλ᾽ ἴϑι μεθ’ ἡμῶν αὐτὸς ἐς τὸν οὐρανὸν, 
Ψ ᾽ - ἵνα τὴν Βασιλείαν καὶ τὰ πάντ᾽ ἐκεῖ λάβῃς. 

ΠΗ͂. 

1575 
ΗΡ. 

ἐς τοὺς γάμους. 

ἐς καιρὸν ἄρα κατεκύπησαν οὑτοιϊ 

βούυλεσϑε δῆτ᾽ ἐγὼ τέως 
ς - ΩΝ , Α ͵ [τ » 35.ϑ. “, 

ὀπτῶώ τὰ κρέα ταυτὶ μένων; υμεῖς δ΄ ἴτε. 

ΠΟ. 

οὐκ εἶ μεθ᾿ ἡμῶν; 
ΠῈΣ 

ΠΕ. 

1580 ΧΟ. 

ἐγγλωττογαστύρων γένος, 
οἱ ϑερίζουσίν τὸ καὶ 

γλώτταισι συκαξουσί 

δὶ ΒυμπΟΕΙΙ, φαΐ δυιάδοῖον θα ας 
εἰ μὴ τιτυβίξοι γ᾽, 6Ί1ο5586 δῖα δ0ὰ- 
5:15 ΠΘΘΥΟΠΙΙ: τιτυβίζει" ὡς χελι- 
δὼν φωνξῖ, 488 εἰἴαπι 1053 51:5 }1- 
Πσαῖϊο δϑὲ εἰσιπαίπιπι ἃ νοοο, βιοὰαξ 
Ὁ ἴποδββιι ἴπ να!ραῖα βου ]ρίγα. 

15... Δ|]οαυῖθαν ῬΙιςι ποϊδογαηι. 
1574. οὗτοι ἕ. οἱ ὄρνιϑες, εὐ- 

καίρως, φησὶν, κατεκόπησαν οἱ ὄρ- 
ψιϑες οὗτοι διὰ τὸ ἄριστον τῶν 
παρόντων γάμων. ὃ. 

1575. τοὺς γάμους, δρμῖαϑ 
πιμρεἰαἰθ5. νἹὰ. Ῥο] υχ 8, 44. τέω ς; 
1πΐθυθα, ἐν τοσούτῳ. νἱά. Ητοαΐδῃ. 
ΡΆΪοι. Ρ. 494. ἰθίψαθ Ρίθυβοι. Β. 

1577. τενϑείαν. λαιμαργίαν, 
σιναμωρίαν. καὶ λιχνότητα. 5]. ΥἹοῖ, 

1578. εὖ -- διετέϑην. πος 
δοξ. πελὲ σοπαάμοογοε. δὶ νοθϊεοιιτ 
γϑπλ. Ἰσοη]οθ. διατεθῆναι οαπὶ δά- 
νΘΥΒ118 δϑὲ 1. 4. διακεῖσθαι (Το. 
Νίαρ.., ϑίαγς, ἸΘχ, Χϑμορ]ι. ἢ. ν.) Β. 

1580. ἐν Φαν.-- παίζει, διασύ- 
ρων τῶν ᾿᾿ϑηναίων τοὺς συκοφάν- 
ταρ, παρὰ τὸ φαίνειν καὶ συκο- 

ὀπτᾶς τὰ χρέα; πολλήν γε τενϑείαν λέγεις. 
4“ 

εὖ γε μέν τὰν διετέϑην. 
ἀλλὰ γαμικὴν χλανίδα διδότω τις δεῦρό μοι. 
ἔστι δ᾽ ἐν Φαναῖδσι πρὸς τῇ Κλεψυδρᾳ πανοῦργον 

1. ἢ ἐπ: 

ΓΝ α. 

σπείρουσι καὶ τρυγῶσι ταῖς 
ἐς ο, 

τϑ᾽ 1 ἃς: 

φαντεῖν αὐτοὺς περὶ τὰ δικαστή - 
ρια. καὶ ἄλλως δὲ Φαναὶ τῆς 
Χίου χωρίον. (Ρτοπιοπίουμτι οἴ 
Ῥοχυ τι ἰηβαϊαα ΟἿ]. ν. ὙΤπὰο. 8, 
94. ιᾶα. Τήν. 86, 48. οἵ ϑέγδρ, Ρ. 
955. οά. ΑἸπλοὶ. ΒΞ ΣΕ κρή- 
νὴ ἐν ἀκροπόλει ὴ Κλεψύδρα, 
ἧς Ἴστρος ἐν τῇ ιβ΄ μέμνηται; τὰ 
παρὰ τοὶς συγγραφεῦσιν ἀναλεγό- 
μενος. οὕτως δὲ ὠνόμασται, ἐπει- 
δὴ ἀρχομένων τῶν ἐτησίων πλη- 
φοῦται; παυομένων δὲ λήγει, ὁμοί- 
ὡς τῷ Νείλῳ. -- ἔπαιξε δὲ πάλιν, 
διασύρων τοὺς ᾿᾿Ιϑηναίους ὡς φι- 
λοδίκους; ἐπεὶ καὶ ἐν τῷ δικαστη- 
ρίφ͵, ἐστὶ κλεψύδρα ᾽, κατασκεύασμά 
τι ὥσπερ ὡρονομικόν. ὃ, οὗ, ΡΟ]. 
10. 60: δξος" 

1581. ἐγγλωττ. παρὰ τοὺς ἐγ- 
χειρογάστορας πέπαικται. 8. 5ιπὶ 
Ἰοῖταγχ, αὶ Ππρτια., ΘΟ ΕἸ Ομ θιι5, 
ΟΥΑΙ Ϊομἶθτι5 ΒΘ 5, νἱοΐιιαι {1188 - 
τσυπῦ, Β. 

1588. 
δἴο, 8. 

σὺ κι ὡς ἐπὶ γεωργῶν 
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βάρβαροι δ᾽ εἰσὶν γένος, Γοργίαι τε καὶ Φίλιπποι. 

1585 
85.; [0 ..ὅ οὐ ἜΠῚ: ἃ. 

κἀπὸ τῶν ἐγγλωττογαστόρων ἐκείνων τῶν Φιλίππων 
ἐπεὶ, 

πανταχοῦ τῆς ᾿Δἀττικῆς ἡ γλῶττα χωρὶς τέμνεται. 

1584. ὁ Φίλιππος καὶ ὃ Γοργίας 
οὗτοι ῥήτορες λάλοι εἰσίν. ηὔξησε 
δὲ τῷ πληϑυντικῷ τὴν κατηγορίαν. 
Γοργίαν ὸὲ νῦν λέγει τὸν δήτορα; 
οὗ Πλάτων μνημονεύει. (οτρῖα, 
Τμθ ΟΠ ΠΏ ΠῚ, ὩΟὈΠ] 6 πὶ ΟΡ 5 [8 ΠΊ, 
4πὶ πιοοθάθ ἀοομῖε 6] οι π 118 πῖ. 
Ἐ8Β. ἦν δὲ καὶ ἕτερος ἑατρὺς, οὗ 
μνημονεύει ᾿Ἄλκαῖος [ἐν] ᾿Ενδυμίω- 
νι. τοῦ δὲ Φιλίππου (Υοορμβηΐαε. 
Β.} καὶ ἐν Τεωργοῖς ἐἰρημομαῦι 
ἼἌριστ. (εἰ γεβρ. 406.) 8 

ἰ πὐ ἡ ΝᾺ ο. 

1585. -- “ἰδυμος" ἐν ταῖς ϑυ- 
σίαις χωρὶς. ἡ γλῶττα ἑτέμνετο, οὐ 
μετὰ τῶν ἄλλων σπλάγχνων. καὶ 
"Ὅμηρος" ἀλλ᾽ ἄγε τάμνετε 
μὲν γλώσσας. ἐγένετο δὲ τοῦτο 
δι᾽ ἄλλην αἰτίαν. (α15, 6] οι θη 188 
ῬΥΘΔΟΒΙαΙθιι5, Ἰἰησιῖα νἹΟ ΣΙ ΠΥ ΠῚ 
ΟὨΒΘοΥ Βϑίατ: νἱα, 560]. πη. δα 
Ηοαι. Οαγ55. 8, 841. 8.) οὕτως (οὗ- 
τος) δὲ βούλεται λέγειν... ὅτι ἐξε- 
βλήϑη ἐκ τῶν σπλάγχνων διὰ τοὺς 
ῥήτορας ἡ γλώσσα, ἐπεὶ ταύτῃ τοὺς 
ἄλλους κακοποιοῦσε. 8. 

Πὰς 



ΖΓΓΕΟΩΟΣ. 

ΠΕ 

ΧΟΡΟΣ. ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

5 3 

ΠΕΣ πάντ᾽ ἀγαϑὰ πράττοντες, ὦ μείξω λόγου, 1. ἰν. 
ὦ τρισμακάριον πτηνὸν ὀρνίϑων γένος, 
δέχεσϑε τὸν τύραννον ὀλβίοις δόμοις. 

1590 προσέρχεται γὰρ οἷος οὔτε παμφαὴς 
ἀστὴρ ἰδεῖν ἔλαμψε χρυσαυγεῖ δόμῳ, 

ΒΩ 3 [ῳ ᾿ ΙῚ 9 , , 

οὔθ΄ ηλίου τηλαυγὲς ἀκτίνων σέλας 

τοιοῦτον ἐξέλαμψεν, οἷον ἔρχεται 

ἔχων γυναικὸς κάλλος οὐ φατὸν λέγειν, 

150 πάλλων κεραυνὸν, πτεροφόρον “ϊὸς βέλος" 

ὀσμὴ δ᾽ ἀνωνόμαστος ἐς βάϑος κύχλου 
ΕἾ » ᾿ ᾿ Ξ ΄ ᾽ 

χωρεῖ, καλὸν ϑέαμα᾽ ϑυμιαμάτων ὃ 

αὖραι διαψαίρουσι πλεχτάνην καπνοῦ. 

1587. Ἀβαϊε ῬΙϑιπϑέβθυας οχ ΟἸυπι- 
ΡΟ οἷπὶ σοη͵πσθ. Ροδῖα τη τὸ ἰϑνὶ 
τιϑιὶς δϑὺ βυθΠγ]Ρθ 5 ΡΙΠαΥὶ οἱ Τχα- 
ΘΙΟΟΥαπι ν6Υ}}15, --- Β. 

1591. χρυσαυγὴς δόμος, Ρ8- 
Ἰαύτιην δυγὸ ερ]επᾶρηβ. οἷ. Ον]ᾶ, 
Μίοι, 9. 1η1ο. ΡΊΞΕ}, 86 ραᾳ18- 
ἐϊαπὶ δοοθαϊς (γρυσ. δόμῳ, αὰ 
ἄοπιπι αὐγοαπι: οἵ. 1589... 1627.) 
118 5ρ᾽θμάθηβ οἴ 51611ὰ εἰ ὑδαϊὶ 50- 
115. Β. 

159 ΧΕ 1017- 

1593. τΐᾳ ὨΙη4, «ποίου Β. νὰ]- 
δο ἐξέλαμψεν. οἷον δ᾽ ἔρχ. Ρε- 
7.15 οἰΐαπι ἤδν.: --- ἐξέλαμψεν. ἔν- 
δον ἔρχ. ἐξελ. », δϑρίοπάογθ ϑδοίοί. 
βίο δἔϊαια ἕλαμφψε ἀϊοΐπμπι 1591. 

1595. πτερ. 4. βέλος. -- εἰώ- 
ὕασι γὰρ τῷ κεραυνῷ ἐξ ἑκατέρου 

μέρους πτερὰ προσφύειν. 8. οἴ 
ΟΥΡΗ. ΠΥ πη. 18. Β. 
1596. ἐς βάϑος κύκλου. εἰς 

τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ. -- 8. 

1597. ϑέα μα Βαιὰ σοπνθηϊε τῇ 
ὀσμὴ, σοανθηϊξ ϑύημα. σούξρ βο0Υ1- 
Βεπαάιμη: --- χωρεῖ. καλὸν δὲ ϑέα- 

α. 
1598. διαψαίρουσι" διαπνέ- 

ουσι. ἤθδγοη. δὲ Ζομᾶυ. 1. Ρ. 580. 
5.: διαψαίρειν δὲ τὸ ἡσυχῇ διεακι- 
νεῖσϑαι καὶ φοφεῖν καὶ ψαίρειν 
ἱστίον λέγομεν. πλεκτάνην δὲ, 
τὴν εἴλησιν. (υοΐμπιοτι ἔμπιὶ, χασὰ 
δδάριη πγοίαρῃ. αϊοΐαπι δϑῖ, πᾶ 
πλόκαμοι καπνοῦ, βόστρυχος πυ- 
ροῦς οἱ εἰ πη} ροδίαγιιπι. ἈΚ. Ὥδηὶ 
Ρτορτῖθ. πλεχτάνη αἸοΙ τα οἰτεοίπτεεδ- 
Ῥο]λιχ 7, 174. Β.) αἱ δὲ αὖραι δια- 
κινοῦσι τὴν πλεχτάνην τοῦ καπνοῦ 
τῶν ϑυμιαμάτων. --- 
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ὁδὶ δὲ καὐτός ἐστιν. ἀλλὰ χρὴ ϑεᾶς 
1600 “Μούσης ἀνοίγειν ἱερὸν εὔφημον στόμα. 

ΗΜ. ἄναγε, δίεχε, πάραγε, πάρεχε, περιπέτεσϑε α5.,) 9 1}. 

᾿Ὶ ’ 2 «κ Υ̓ Π 

τον μακαθρὰ μᾶάκαρι δυν τυχῳᾳ! 

φεῦ φεῦ τῆς ὥρας, τοῦ κάλλους 

προῳδ. 
1. α. 

5Ρ. ἃ, 
ὦ μακαριστὸν σὺ γάμον τῇδε πόλει γήμας! δ5., 

2 ο[, δὲ ἄτη. 
1605 μεγάλαι, μεγάλαι κατέχουσι τύχαι ἃ. 4. 

γένος ὀρνίϑων ἃ. 

διὰ τόνδε τὸν ἄνδο᾽. ἀλλ᾽ ὑμεναίοις α. ἃ. 
καὶ νυμφιδίοισι δέχεσϑ᾽ ὠδαῖς 
αὐτὸν καὶ τὴν Βασίλειαν! δ᾿ Ῥ}αΤ, 

1610 ὭἭρᾳ ποτ᾽ ᾿Ολυμπίᾳ τῶν ἠλιβάτων ϑρόνων α5., 9 ἃ. 
ἃ. Ὀγ. 1ορ. στ. 

ἄρχοντα ϑεοῖς μέγαν [Μοῖραι ξυνεκοίμισαν 
2 γδ᾽ ς εν [ῶ 

ἐν τοιῷδ υμεναίῳ. 

ὁ δ᾽ ἀμφιϑαλὴς Ἔρως χρυσόπτερος ἡνίας 

Ὑμὴν. ὦ, Ὕμέναι᾽ ὦ] α45.. 
2 ΡῬΒογ. 

ἄντ. 
εὔϑυνε παλιντύνους, Ζηνὸς πάροχος γάμων 

1601. ξογήηη]αθ Ἰοχαθηᾶϊ, «π|8-- 
συλ ΙΟ εϑηβιι5 οϑὲ: αρίΐθ, αὐδ5ὲθ, 
δαίεξαξα. --- Επκ Β. ΟΒοσιιβ 5 τϑἔγβ 
μθο ἀϊοῖξ. Αἴπθη. 14. ρ. 692. ὅταν 
δὲ κατὰ μέσην τὴν ὄρχηστραν γέ- 
νωνται ( {Πρ} 8}}1} βαἰζαξαυ), ἐπι-- 
στρέφουσιν εἰς τὸ ϑέατρον, λέγον-- 
τες ᾿ἀνάγετε, εὐρυχωρίαν ποιεῖτε 
τῷ ϑεώ. Ἐκ ΒΒ. οἵ. Νεβρ. 1282., 
ἘσΥΙΡ. Ττοαᾶ, 802,., Ογοϊ. 189. 

1603. κει, ὥρας. "ογεπεϊξς ἀ6-- 
ἐαεῖ5. μα": τῇδε πόλει, {αιιδεἰ5-: 
δύπαπε ἤμῖο ὠγὺϊ. (Ἰτηρεγίαπι α8ε6-- 
Ρίδ6.) Β. 

1605. πιασια ξαέα φσεπιι5 ανΐωπι 
ῬΡοδδίάεπε, ἢ. 6. σα σηδηΐ. 

1610. Τονῖ5 περίϊαθ οἰπὶ Ἠΐβδοθ 
Ῥιβεμϑέαθι σου ρα, -- ἠλεβ. 
ὑψηλῶν, ἀβάτων, οἷς ἐστιν ἀλιτεῖν 
βαίνοντα, δυσπροβάτων. (δυσπροσ- 

 βάτων.) Στησίχορος Τάρταρον 
᾿ ἡλίβατον τὸν βαϑὺν λέγει. 6]. 

γΙοῦ, οἵ, 8010}. Ῥίπαδυι ΟἹ, 6, 108. 
Ἠεβυοἢ, ν. ἠλίβατος εἴο. 

1611. ϑεοῖς, αἰϊδ, Ἦ. 6. Ἰπίου 
ἄδθοβ, γ8ὶ ἀ11|5 νοϊθβηθιι5 ρσορ  115- 
416. 

1612. ἐν τ, ὕ μ. ἀϊσΐιπι πλεονα- 
στιχῶς, αἱ ἐν φοναῖς 996... ὉΡὶ νἱά. 
δηποῖ. οἵ, 1614. 

1618. ἀμφεϑ. ἀμφοτέροις τοῖς 
γονεῦσι ϑάλλων, καὶ μηϑενὸς ὡρ-- 
φανισμένος. (46 ἀΠ1|5 διΐθηι αἱϊ- 
οἴη ΟΠ οχ ρᾶγίθ ἔϊογθηΐθς, 6]-- 
Π1Ο5, βρη ποαῖ, νἱὰθ Ζοῃ, 1, Ρ- 
144, εἰς. Β.) ἄλλως. ὃ Ἔρως, φη-- 
σὶ. παράνυμφος ἦν τοῦ “Διὸς καὶ 
τῆς Ἥρας. πάροχοι γὰρ λέγον- 
ται οἱ παράνυμφοι παρὼ τὸ παρο- 
χεῖσϑαι τοῖς νυμφίσις. ἐπ᾽ ὀχήμα- 
τος γὰρ τὰς νύμφας ἄγουσι. 8. 

1614.- παλιντ. ὀπισϑοτόνους 
(τβαιιοῖαβ: ΠΘυμ. δα 1144, 8, 966, 
Β.), ἢ τοὺς ἐπὶ ϑάτερα τρεπομέ- 
γους. δὶ. ΥἹἱοῖ, 
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16195 τῆς τ᾽ εὐδαίμονος ἽΠρας. Ὑμὴν ὦ, Ὑμένα ὦ! 
ΠΕ. ἐχάρην ὕμνοις, ἐχάρην ὠδαῖς, ἃ. ἃ. 

ἄγαμαι δὲ λόγων. ἄγε νῦν αὐτοῦ 
καὶ τὰς χϑονίας κλήσατε βροντὰς, 
τάς τε πυρώδεις Ζιὸς ἀστεροπὰς, 

1620 δεινόν τ᾽ ἀργῆτα κεραυνόν. ἃ. ῬᾶΥ. 
ΧΟ. ὦ μέγα χρύσεον ἀστεροπῆς φάος, 4α. 1, μεσῳδ. 

ὦ Διὸς ἄμβροτον ἔγχος πυρφόρον, 
ὦ χϑόνιαιν βαρυαχέες ὀμβροφόροι ὃ᾽ ἅμα βρονταὶ. 

ἄθεον ϑ αν δὶ 

αἷς ὅδε νῦν χϑόνα σείει, διὰ σὲ τὰ πάντα κρατήσας 
1629}6Ὲὁ καὶ πάρεδρον Βασίλειαν ἔχει ΖΊιύς. ἀα. 

“μὴν ὦ, Ὑμέναι ὠ! ῬΠοΥ. 
ΠΕ. ἕπεσϑε νῦν γάμοισιν, Δ. ὅτ. 

ὦ φῦλα πάντα συννόμων 1. ἃ. 
σιτερυγοφόρ᾽, ἐπὶ πέδον Ζιὸς καὶ λέχος γαμήλιον! 

ἀϑεκοῖ. ἃς οἱ ἐς α: Ὃς 

1680 ὄρεξον, ὦ μάκαιρα, ἀντ. 
σὴν χεῖρα, καὶ πτερῶν ἐμῶν 
λαβοῦσα συγχόρενσον" αἴρων δὲ κουφιῶ σ᾽ ἐγώ. 

1615. Ὑμὴν οἷς. σαπὶ [4118 5016- 
Ῥαπὺ ἴπ ΠΡ [115. ν, Εαγρ. ΤΥοδα. 
804, β644., ὙΠέοοΥ, 18, δ6., Ο4- 
1.11. 61. Ὑμέναιος πὰπα ΑΓ ΠΊΘα 
ΠΡ Ὶ18416. ἀἸοΙτγ,, πὰπο ἄθιι5 πιι-- 
Ῥυϊδγιηι ΡΓΆΘ565, -- Β., 

1616. ἐχ., Ἰαρϊαξιβ βαπὶ οἱ 1846- 
ἴογ. ἄγαμαι λόγων, ρτγοδο (ν. 
ῬΙουβ. δὰ Μοϑύῦ. Ρ. 3., Βαμηκρη. 
δα ΤΊπι. Ρ. 8.) οαγπείτια, ---- ῬΊ51}., 
41 πὰ οἷπὶ ἢ 51:16. σαΥΤιι ΡΘΥ 
πὰρ θ5 ἀθυθῃαῦ, ἀδθροραῦ δὰ 1ο- 
νὶβ Ἰδιιάθ5 (πουιηι σομοσαυῚ, ἢ 
ΒΡΘοΐδιουοβ 115, 4188 δανθϑβιις 46- 
ΟΥ̓ ραΐγοπι αἰχοσαῖ, οἰξεπάθγυθη- 
ἴὰγ, φααοα 68 ΥΥ]ο]απα. πιοηιῖῖῖ. Β. 

1618. τὰς χϑον. Εὐφρόνιος 
τὰς φοβεράς. πάντα γὰρ τὰ δεινὰ 
γῆς γενεαλογοῦσιν. (516 οἰΐϊδηι Β. 
βθοαηάιπι Ὀγχοάδθιιπι δὲ ἘΕἸΥΙΡ, 
Ηδ8]. 1867. ἐξ Υ. ἢ, ἴῃ Ο}»55. πιῖβ0. 
1, 2. Ῥ. 95.) -- 8. 

1620. ἀργ. κεραυνὸν Ἠοπιο- 
τίοαπι οϑὲ (11, 8, 183,), αὐ ἀστερο- 

πή. ἀργὴς εϑὲ ΦΟΤΊρ ΣΟ ΤΙ 5 ΒΡ 6π- 
ἄθη5, Β. 6]. δίοῖς: ἀ 9γ. τὸν λαμ- 
πρὸν, ἢ ταχὺν, λευκὸν, δισπιρον. 

1624. ὃ δε. ΡΙδιμείδοσιιβ. σὲ, 
Ζονοπι ἀπὸ κοινοῦ. 

1625, πάρ. Διὸς, φμαθ δουὲ 
αϑϑι46ὲ. --- Β. οἵ, Ἑαχὶρ. ΜΜ6α, 799., 
Οτδϑβὲ. 1645. εἴο. 

1627. γαμ. αὦ οεοἰεδγαπαᾶας πι- 
ἐϊαν- 

1028, συννόμων, ΟΟΙΡΑΥΙΙΠ,, 
ΘΠ ΟΟΥΊΙΠ]. 

1629. ἴτα Πίμά, ΠΠ τὶ ρθββαμπηάα- 
ἴο ΠΊΘΙΓΟ πτεροφύρ᾽. μαθο νεῦρα 
σομξιπαϊ βοϊθηΐ, πέδον, βοΐ, 
Ραϊδίϊιπι. λέχος γαμ.ς πὸ ἘΠΤῚρ. 
Θυς 1095: 

1680. πρὸς τὴν Βασιλείαν φησίν. 
εὐκαίρως δὲ τὴν κωμικὴν ὄρχησιν 
ποιεῖται. 8. 

1631. 4145 βιιϊὰ5 ρυβῃθπαᾶρθυθ Ἶπ- 
ΒΘ. ριιθ 1] πὶ, ποῖ πιδπιι5, αι 
Θ8 11 1 δ] πι6 οχίο!]θὶ Ἰαΐεχ 581- 
ἰδηάιιηι, 

“οὐπιδδῆμις, 
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. ΧΟ. ἀλαλαλαὶ, ἰὴ Παιὼν, ἐ, ἃ. ο. ἐπ. 

τήνελλα καλλίνικος; 81. 
1655 ὦ δαιμόνων ὑπέρτατε! ψ70: 

1683. ἀλαλ. οἴ. δηποῖ. δα 890. ἱπιπιϊποηϊία Ἀ61Π ἀνου βεϊ. Παγίρ, 
Παιὼν, ἈΑρο]]ο ἀλεξίκακε, 5πι- ΑἸο, 91. εἰ γὰρ μετακύμιος ἄτας, 
τὴθ ἀδβούμπι. ἢ. 6. ἀθιὰβ οχ π18]0- ὦ Παιὰν, φανείης. 
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